
Eenmalige stookoliecheque van 

Verhoging federale
verwarmingstoelage 1/7/2022
Basispakket energie: iedereen
met variabel of vast contract
afgesloten of hernieuwd na 1
oktober 2021 zal in november en
december een tegemoetkoming
voor gas (€135/maand) en
elektriciteit (€61/maand) krijgen. 

        300 euro

4 .  PREMIES  VOOR MENSEN 
ZONDER ST

Stappenplan bij hoge
energiefacturen

De doelgroep met recht op ST is 
 uitgebreid voor mensen die recht
hebben op Verhoogde
Tegemoetkoming (VT) 

Indien niet automatisch recht op
VT? 

Automatisch recht of zelf aanvragen? 
(via VT?)

        (tot 31/3/2023) 

        Recht op VT onderzoeken
        (via inkomensonderzoek door
        de collega's van de mutualiteit),
        daarna attest 'Recht op VT'
        aanvragen bij de mutualiteit en
        doorsturen naar de energie-
        leverancier .

2 .  RECHT OP SOC IAAL
TAR IEF?  (ST )

Voor mensen die verwarmen
met mazout/propaan in
bulk/houtpellets: 

Eenmalige stookoliecheque
van 300 euro 
Verhoging federale
verwarmingstoelage 
 1/7/2022 (opgelet:
voorwaarden bekijken!)
Premie van 250 euro voor
verwarming met houtpellets
(nog geen verdere info over)

3 .  PREMIES  VOOR MENSEN 
MÉT ST

Geschatte of werkelijke
meterstanden? (opgelet bij
verhuis!)
Voorwaarden contract nog 

Indien onduidelijkheden: neem
contact op met energieloket of

Is de factuur opgemaakt met 
de juiste gegevens?

        steeds dezelfde? 

        met Fluvius -> speciale infolijn 
        voor hulpverleners: 
        09 263 46 50

 1 .  AFREKENING CORRECT?

https://www.verwarmingsfonds.be/
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/regeringsmaatregelen-en/basispakket-voor-elektriciteit
https://www.vlaanderen.be/sociaal-tarief-voor-elektriciteit-en-aardgas-sociale-maximumprijzen
https://www.vlaanderen.be/verhoogde-tegemoetkoming-voor-gezondheidszorgen
https://informazout.be/nl/blog/de-mazoutcheque-alle-praktische-informatie
https://www.verwarmingsfonds.be/
https://www.verwarmingsfonds.be/


Aanvragen energiescan
(energiescan@veneco.be) 
Bespreek huishoudelijke tips om
energie te besparen en volg ze op 
Overloop overzicht energie-
verbruik en energiekosten van
huishoudelijke toestellen
Kortingbon Fluvius (250 euro):
aanvragen voorafgaand aan
aankoop/vervanging oud en
energieverslindend toestel.  
Mensen doorsturen voor advies
naar het energie -en woonloket
Recht op huurpremie/wachtlijst
sociale huurwoning

8 .  B IJKOMENDE STAPPEN 
B IJ  TE  HOOG
 VERBRUIK  

Raadpleeg de jaarlijkse
gemiddelden zie de infofiche
'Gemiddeld energieverbruik op
jaarbasis'
Ga de verbruikshistoriek na via 

Hou rekening met zonnepanelen
(lager energieverbruik) en een
goede/slechte geïsoleerde 

        de afrekeningsfactuur/my Fluvius 

        woning (EPC van een woning is 
        op te zoeken via 
        de Woningpas.be)

6 .  HOOG ,  LAAG OF
GEMIDDELD VERBRUIK?  

Realistisch afbetaalplan afspreken
met de EL
Mensen met betalingsproblemen
doorverwijzen naar je collega van
het OCMW. 
Financiële steun via energiefonds
OCMW (op basis van financieel en
sociaal onderzoek)
Indien mensen klant van Fluvius
met Prepaid: recht op MLA/MLE
tijdens de wintermaanden
(1/11/2022-31/3/2023) Toepassing
is verschillend per lokaal bestuur.
ML = Minimale Levering (G) en (E)
Geen afsluitingen mogelijk tijdens
de winter '22-'23
Mensen doorsturen voor advies
naar het energie -en woonloket

7 .  STAPPEN B IJ  NORMAAL
VERBRUIK

De online V-test maakt een
inschatting van de jaarprijs die je
voor elk van de aangeboden
contracten zou betalen.  
Kijk ook naar de waardering op
vlak van dienstverlening v/d
energieleverancier (EL)
Abonnementsgeld pro rata/per
jaar? 
Indien geen tijd of vragen ivm V-
test: neem contact op met het
energieloket van jouw gemeente
Bij (niet realistisch) voorstel
stijging voorschot van de EL:
kritisch zijn tav mogelijk
faillissement EL

Indien GEEN recht op ST -> doe de V-
test of cregscan

5 .  GOEDKOOPSTE CONTRACT?

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2022/09/27/energiekost-huishoudtoestellen/
https://www.fluvius.be/nl/thema/premies/kortingsbon-bij-de-aankoop-van-een-energiezuinige-wasmachine-of-koelkast
https://www.saamo.be/wp-content/uploads/2021/12/Steekkaarten-ter-ondersteuning-van-de-energiedienstverlening.pub_.pdf
https://woningpas.vlaanderen.be/
https://www.canva.com/design/DAFQ4cOZRDY/edit
https://www.canva.com/design/DAFQ4QCaWLs/edit
https://vtest.vreg.be/
https://www.creg.be/nl/cregscan#/

