
WEGWIJS ROND ENERGIE  

CONTEXT ENERGIECRISIS  

• De vraag naar energie steeg in de zomer van 2021 na de coronapandemie  

• Koolmijnen en kerncentrales worden steeds meer afgebouwd  

• Invloed van Rusland en haar inval in Oekraïne  

Deze factoren zorgen voor een enorme prijsstijging van energie.  

Hoe lang dit nog zal duren is onduidelijk. Wat wel zeker is, is dat de prijzen nooit meer zullen terugkeren naar 
het niveau van voor 2021 – elektriciteit en aardgas waren toen te goedkoop 

                                       

                                             CONCREET  

 

• Gas stijgt het meest (6 keer duurder), fluctueert hard (nu: 3,5 keer) 

• Voorschotten van 500 euro voor gemiddeld verbruik zijn niet abnormaal  

• Hoge jaarafrekeningen + verhoogde voorschotten  

MAATREGELEN  

 Voor wie  Wat  Wanneer?  

BASISPAKKET ENERGIE Iedereen  
 
Niet voor mensen met 
sociaal tarief en boven 
een bepaald inkomen)   
 

• GAS: 135 euro korting 

• ELEK: 60 euro korting 

November – maart 
2023 
 

VERLAGING BTW  Iedereen  6% i.p.v. 21%  Voorlopig tot maart  
 

VERWARMINGSPREMIE  Iedereen  100 euro automatisch van je 
factuur gehaald door 
leverancier 

 

In mei en in juni  
 
 
 
 

VERHOOGDE 
TEGEMOETKOMING IN 
AANMERKING VOOR 
SOCIAAL TARIEF * 
 
 
 

Mensen met een 
verhoogde 
tegemoetkoming  

• Hulpmiddel bij betaling 
energiefactuur  

• Met 
beschermingsmechanisme 
(plafonnering)  

• Gebeurt automatisch ** 

Tot 31 maart 2023  

CHEQUE 250 EURO  Gebruikers van een 
pelletketel  

• 250 euro per domicilie  
 

 

SOCIALE 
BESCHERMINGS-
MAATREGELEN  

 1. Verlenging periode 
waarin Fluvius niet 
mag afsluiten 

2. Bedrag noodkrediet 
wordt aangepast 
aan actuele 
energieprijs: E: 115 
euro en G: 155 euro 

1 nov – 30 april 
 
 
1 nov – 30 juni 



3. Iedereen komt in 
aanmerking voor 
energiescan   

 

** Problemen met automatische toekenning:  

• Nakijken of de officiële naam van de persoon gebruikt werd in het contract (niet bijnaam)  

• Het contract met de energieleverancier moet op naam staan van de rechthebbende op sociaal tarief  

• Contact opnemen met FOD  

 

FACTUREN  

 

 VOORSCHOTFACTUUR JAARFACTUUR  SLOTFACTUUR  

Wat?  Iedere maand hetzelfde 
bedrag betalen 

• Meterstanden doorgeven 

• Verbruik wordt 
vergeleken met wat je 
betaalde  

 

Eindafrekening als je verhuist  

Tip:  Elke maand je verbruik 
betalen kan, maar dat doe je 
beter niet want anders ga je 
gigantisch veel betalen in de 
winter (400-500 euro) en in 
de zomer minder.  
 
Een spreiding over twaalf 
maanden is beter. Als je niet 
veel reserves hebt is dat 
zeker niet aangeraden. 
 

Je meterstand moet 1 keer 
per jaar worden 
doorgegeven, maar deze 
meet je best elke maand op 
om lekken te signaleren  
 

Je meterstanden moeten hierbij 
worden doorgegeven aan de oude 
en nieuwe huurder. Je neemt hier 
het best foto’s van om discussies te 
vermijden  

 

CONTRACT  

VAST CONTRACT  Verschilt naargelang de actuele prijzen  

VARIABEL CONTRACT  Vaste prijs die maandelijks betaald wordt 

BUDGETMETER  Wanneer je jouw energiefacturen niet kunt betalen, wordt jouw vaste 
leverancier Fluvius en maak je gebruik van een budgetmeter. Hierop wordt geld 
opgeladen  

- Oplaadpunten voor deze budgetmeter vindt je in elk OCMW bureau  

 

 

 

 

 

 



 

TARIEVEN  

 Sociaal tarief  Ontradingstarief  Standaardtarief  

Voor wie?  Categorieën 1, 2, 3, 4 + 
VT * 

Klanten die gedropt zijn 
door hun leverancier en 
geen recht hebben op 
een sociaal tarief  

Rest  

Wat?  Hulp bij betaling van 
energiefactuur  

Gemiddelde van de 5 
populairste contracten 
uit het voorafgaand 
kwartaal  
 
Deze facturen zijn vaak 
duur omdat Fluvius wil 
dat je naar een andere 
leverancier op zoek gaat  

 

 

Wanneer heb ik recht op een sociaal tarief?  

• Categorie 1: Iedereen die steun van OCMW krijgt (leefloon) 

• Categorie 2: Personen met een beperking (als je een inkomensvervangende of integratie-
tegemoetkoming  hebt) 

• Categorie 3: Beperkt pensioen (inkomensgarantie voor ouderen/hulp aan bejaarden) 

• Categorie 4 : Huurder van een sociaal appartement met een gemeenschappelijke verwarmingsinstallatie 
- Automatisch voor je verwarming (gas)! Niet voor energie.  

• Tot en met 31/03/2023 : mensen met een verhoogde tegemoetkoming 
- Ga hiervoor langs bij je ziekenfonds om te weten of je daar recht op hebt 

 

PREVENTIE 

 

 Energiecel  Energiescan  Energiecentrale  Mijn Verbouw 
Premie 

Wat  Hulp bij problemen 
met betalen van je 
energiefactuur.  
 
Bemiddeling bij 
energieleveranciers  
 
Tips over hoe je 
energie kan 
besparen  
 
Financiële 
tussenkomst  van 
OCMW  

Gratis doorlichting in je 
woning om te kijken 
waar je kan besparen 
op energie 
 
 
 
 

Adviespunt:  
 
Begeleiding bij offertes 
vergelijken, aannemers 
contacteren,… 
 
Energielening om je 
woning energiezuiniger 
te maken  
 

Premie voor 
renovatie of 
energiebesparende 
investeringen  

Voor 
wie?  

Voor iedereen 
 
(tussenkomst van 
OCMW enkel 

Voor iedereen  
  Tips  
Mensen met een laag 
inkomen of sociaal 
tarief  

Iedereen Alle woningen in het 
Vlaamse Gewest  



wanneer je voldoet 
aan voorwaarden)  

 Bon van Fluvius van 
250 euro voor 
nieuwe 
elektronische 
toestellen  

 
Hulpvragers bij het 
OCMW die dit niet 
kunnen betalen 
 600 euro van het 

OCMW als je een 
nieuw toestel koopt 
   

Vanuit  OCMW Gent  Stad Gent  Stad Gent Vlaamse overheid  
 

Contact:  09 266 89 22 
 
Ontaal.energie 
@ocmw.gent  

09 266 52 00  
Afspraak 
renovatiecoach:  
https://stad.gent/nl/en
ergiecentrale/gratis-
renovatiebegeleiding/
maak-een-afspraak-
met-een-
renovatiecoach-van-
de-energiecentrale  

09 266 52 00  
 
energiecentrale@stad.
gent 
 
www.energiecentrale.g
ent  

https://loket.mijnver
bouwpremie.be/#/  
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