Het recht op het

sociaal tarief

Wat is het sociaal tarief voor aardgas en/of
elektriciteit?

Categorie 3: Eén of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van de Rijksdienst voor Pensioenen,
hetzij:

• een gunstiger tarief dan het normale tarief toegekend
aan personen of gezinnen die behoren tot bepaalde categorieën.

• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
• een gewaarborgd inkomen voor bejaarden
• een tegemoetkoming als persoon met een handicap
op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van
65 % (een bijkomende tegemoetkoming of een tegemoetkoming bijkomende aan het gewaarborgd inkomen);
• een tegemoetkoming voor hulp van derden

• het wordt 2 maal per jaar vastgesteld door de CREG –
Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en
het Gas – (http://www.creg.be) op basis van de laagste
commerciële tarieven van de leveranciers van aardgas
en elektriciteit;
• is bij alle energieleveranciers of distributienetbeheerders hetzelfde en elke leverancier of distributienetbeheerder is verplicht het sociaal tarief toe te kennen aan
de rechthebbenden;
• u betaalt geen huur voor uw elektriciteit- of gasmeter
als u recht heeft op sociaal tarief.

Wie heeft recht op het sociaal tarief voor
aardgas en/of elektriciteit?

voor
aardgas

en/of
elektriciteit

Het “sociaal tarief” voor aardgas en/of elektriciteit is van
toepassing voor personen of gezinnen die tot een van de
volgende categorieën behoren:
Categorie 1: Eén of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van het OCMW, hetzij:
• een leeﬂoon;
• een ﬁnanciële maatschappelijke dienstverlening gelijkwaardig aan het leeﬂoon;
• een voorschot op:
• het gewaarborgde inkomen voor bejaarden,
• een tegemoetkoming voor gehandicapten,
• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden.
Categorie 2: Eén of meerdere personen op uw domicilieadres ontvangen van de FOD Sociale Zekerheid, hetzij:
• een tegemoetkoming als persoon met een handicap
op basis van een blijvende arbeidsongeschiktheid van
65 %;
• een inkomensvervangende tegemoetkoming;
• een integratietegemoetkoming;
• een tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden;
• een tegemoetkoming voor hulp van derden;
• een bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66 %.

Categorie 4: een sociale huurder in een appartementsgebouw:
U bent huurder van een appartement in een appartementsgebouw waarvan de verwarming op aardgas wordt
verzekerd door een gemeenschappelijke installatie en
waarbij de woningen verhuurd worden voor sociale doeleinden door een sociale huisvestigingsmaatschappij. Het
sociaal tarief is enkel van toepassing op aardgas.

Welke stappen moet u zetten om het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit te
krijgen?
In het verleden moest u zelf stappen zetten om van het
sociaal tarief te kunnen genieten. U vroeg een attest aan
of kreeg een attest automatisch toegestuurd dat u aan uw
leverancier moest overhandigen.
NIEUW: Vanaf 2010 geniet u automatisch van het sociaal
tarief.
U behoort tot categorie 1, 2 of 3 (zie hiervoor).
Uw energieleverancier zal u het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit, in de meeste gevallen, automatisch
toekennen. U zult het sociaal tarief blijven genieten of beginnen te genieten indien u recent tot één van deze categorieën behoort.
Te ondernemen stappen
• geen, er is geen papieren attest nodig.
OPGELET. In beperkte gevallen moet u zelf toch nog het
initiatief nemen.

U behoort tot categorie 1, 2 of 3 (zie hiervoor), maar
A. om technische redenen hebben wij u het sociaal tarief
niet automatisch kunnen toekennen. Om te vermijden dat
u het sociaal tarief zou verliezen, ontvangt u een attest
van de bevoegde sociale instelling of kunt u dit zelf aanvragen.
Te ondernemen stappen
• U moet het attest, dat u heeft ontvangen, indienen bij
uw energieleverancier.
• Controleer uw persoonsgegevens (naam, voornaam,
adres, rijksregisternummer en geboortedatum) bij uw
leverancier en laat eventuele fouten aanpassen, zodat
u in de toekomst wel automatisch kunt genieten van
het sociaal tarief.
B. u wilt geen automatische verwerking van uw persoonsgegevens maar u wilt wel genieten van het sociaal tarief.
Te ondernemen stappen
• U moet uw leverancier schriftelijk melden dat u geen
automatische verwerking van uw gegevens wilt.
• U moet jaarlijks zelf een attest bezorgen aan uw leverancier (aan te vragen bij de betreffende sociale instelling, zie gegevens hieronder).
U behoort tot categorie 4 (zie hiervoor).
U verkrijgt het sociaal tarief niet automatisch
Te ondernemen stappen
• Indien u wilt nagaan of het sociaal tarief u effectief
wordt doorgerekend, dan moet u zich wenden tot de
eigenaar/beheerder van het appartementsgebouw.

Wat moet u doen indien u geen sociaal tarief verkrijgt, maar denkt er wel voor in
aanmerking te komen?
• U moet zich richten tot de bevoegde sociale instelling
om na te gaan of u recht heeft (of behoort tot één van
de categorieën) en een attest aanvragen.
• U moet het verkregen attest indienen bij uw energieleverancier.

Waarvoor is het sociaal tarief voor aardgas
en/of elektriciteit niet van toepassing?

Waar vindt u meer informatie over het sociaal tarief voor aardgas en/of elektriciteit?

• tweede verblijfplaatsen (andere adressen dan uw domicilieadres);

• OCMW van uw gemeente

• gemeenschappelijke delen van appartementsgebouwen;

• Rijksdienst voor Pensioenen:
Zuidertoren, 1060 Brussel
Voor Nederlandstaligen:
tel: 0800 50 246 -fax: 02 529 39 21

• professionele klanten;
• occasionele klanten/tijdelijke aansluitingen.

Voor Franstaligen:
tel: 0800 50 256 - fax: 02 529 21 67

Wat is het wettelijke kader van het sociaal
tarief voor aardgas en/of elektriciteit?
• 30 maart 2007 - Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering
van aardgas aan de beschermde residentiële klanten
met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 19 juni 2007
• 30 maart 2007 - Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering
van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 06 juli
2007
• 27 april 2007 - Programmawet houdende de automatische toepassing van de maximumprijzen voor levering
van elektriciteit en aardgas aan beschermde residentiële afnemers met een laag inkomen of in een onzekere situatie; gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad
op 08 mei 2007
• 28 juni 2009 - Koninklijk besluit betreffende de automatische toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan de beschermde
residentiële afnemers met een laag inkomen of in een
onzekere situatie, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 01 juli 2009
• 28 april 2010 - Koninklijk besluit betreffende de datum
van inwerkingtreding van de artikelen 3 tot 11 van de
programmawet van 27 april 2007, gepubliceerd in het
Belgisch Staatsblad op 18 mei 2010

Voor Duitstaligen:
tel: 0800 50 266 - fax: 02 529 21 67
E-mail: info@rvponp.fgov.be
•

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid:
Directie-generaal Personen met een handicap
Administratief Centrum Kruidtuin - Finance Tower
Kruidtuinlaan 50 bus 1, 1000 Brussel
Tel: 0800 987 99 - Fax: 02 509 81 85
Voor Nederlandstaligen:
e-mail: handiN@minsoc.fed.be
Voor Franstaligen:
e-mail: handiF@minsoc.fed.be

In de loop van december zult u via de volgende site kunnen nagaan of u recht heeft op het sociaal tarief:
www.sociaaltarief.economie.fgov.be

Waar vindt u meer informatie over de automatische toekenning van het recht op sociaal tarief gas en/of elektriciteit?
Contact Center FOD Economie:
Telefoon: 0800 120 33 (tussen 9-12 en 13-17 uur)
Fax: 0800 120 57
E-mail: info.eco@economie.fgov.be
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