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Thematiek: Kwetsbare groep 

 
Rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming en personen in collectieve schuldenregeling 
of schuldbemiddeling (die op heden geen recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit 
en/of aardgas) 
 
Fiche ingediend door het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale 
uitsluiting 

 

1. Probleemsituatie  
Beschrijf een probleem dat het gevolg is van de COVID-19-crisis of dat verergerd is door de 
Coronaviruscrisis Covid-19. Gelieve specifiek en bondig te zijn en de causale verbanden uit te leggen 
(maximum 15 regels). 

 
Energie weegt zeer zwaar op het budget van de gezinnen, zeker op dat van mensen met een laag 
inkomen. Door de COVID-19-maatregelen en het bijhorend verplicht thuisblijven is het 
energieverbruik van de meeste mensen mogelijks ook sterk verhoogd. De verlaagde 
contractprijzen op de energiemarkt van de voorbije maanden vertalen zich ook niet systematisch 
in lagere energiefacturen van kwetsbare groepen zelf. Ze hebben immers vaak moeilijk toegang tot 
de informatie en de nodige prijsvergelijking. 
 
In de verschillende gewesten werden maatregelen genomen ter ondersteuning van de 
energiefactuur van mensen die tijdens de COVID-19-crisis inkomensverlies hebben ondervonden: 
- Vlaanderen: forfaitaire tegemoetkoming voor mensen die tijdelijk werkloos zijn geworden; 
- Brussel-Hoofdstad: uitbreiding van het statuut ‘beschermde klant’ en bijhorend sociaal tarief 
voor mensen die een belangrijk deel van hun inkomen hebben verloren tijdens de crisis; 
- Waals Gewest: forfaitaire tegemoetkoming aan mensen met een budgetmeter. 
Er werd in de verschillende gewesten dus gekozen voor verschillende regelingen, met ook 
verschillende doelgroepen.  
 
Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas is voorzien voor bepaalde categorieën met een 
bepaald statuut/uitkering, met een automatische toekenning (zie ook POD Maatschappelijke 
integratie en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting. 
Nota automatisering, blz. 15-23). Sommige groepen, die het reeds moeilijk hadden en/of het nog 
moeilijker hebben door de COVID-19-crisis, hebben echter geen toegang tot dit sociaal tarief voor 
elektriciteit en/of aardgas. 

 

2. Gewenste situatie 
Wat zou de gewenste situatie zijn om de hierboven beschreven situatie te voorkomen EN/OF te 
verhelpen? (Beschrijf het verwachte resultaat en niet de middelen om het te bereiken maximum 5 
regels). 
 
Mensen die op dit ogenblik recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming omdat ze een laag 
inkomen hebben, maar geen recht hebben op het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas 
omdat ze niet vallen onder de categorieën rechthebbenden, krijgen door het aannemen van de 
voorgestelde maatregel (tijdelijk) toegang tot dit sociaal tarief. Ook personen in collectieve 
schuldenregeling of in schuldhulpverlening bevinden zich structureel in een moeilijke 
inkomenssituatie en kunnen via een dergelijke uitbreiding in deze periode extra geholpen worden. 

https://www.caami-hziv.fgov.be/nl/verhoogde-tegemoetkoming#:~:text=Het%20recht%20op%20verhoogde%20tegemoetkoming,mensen%20met%20een%20laag%20inkomen.
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor
https://economie.fgov.be/nl/themas/energie/energieprijzen/sociaal-tarief/sociaal-tarief-voor
https://www.armoedebestrijding.be/wp-content/uploads/2020/01/AUTOMATISERING.pdf
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Zo bereiken we een groep mensen met een structureel laag inkomen die op dit ogenblik niet op dit 
sociaal tarief kunnen rekenen, en meestal ook niet genieten van de gewestelijke COVID-19-
maatregelen rond energie. 
 
Voorstel van maatregel: Uitbreiden van de doelgroep voor het sociaal tarief elektriciteit en gas. Er 
kan afgestemd worden op de doelgroepen van het sociaal verwarmingsfonds, namelijk alle 
gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en mensen in collectieve 
schuldenregeling of in een dienst van schuldhulpverlening. 

 

3. Belangrijkste betrokkenen / verantwoordelijken 

Welke diensten, administraties, verenigingen 
spelen een rol bij de probleemsituatie?  

Welke overheden en/of ministers hebben 
bevoegdheden in verband met de 
probleemsituatie? 

 
FOD Economie, KMO, Middenstand en 
Energie (Sociaal tarief voor elektriciteit en/of 
aardgas) 
 
- de energieleveranciers en 
distributienetbeheerders 
(energieleveranciers); 
- de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid 
(KSZ: informatie sociale instellingen); 
- het Nationaal Register der Natuurlijke 
Personen (Rijksregister) 
 
Hulpkas voor Ziekte- en 
Invaliditeitsverzekering (HZIV) 
 
Diensten voor collectieve schuldenregeling 
en schuldhulpverlening. 
 

 
Minister van Energie (Minister Marghem) 
 
Minister van Economie (Minister Muylle) 

4. Voorstel van actie en/of van maatregel  
Beschrijf de acties en de middelen voor de uitvoering ervan om het verwachte resultaat te 
bereiken.  
 
Uitbreiden van de doelgroep voor het sociaal tarief elektriciteit en gas. Er kan afgestemd worden 
op de doelgroepen van het sociaal verwarmingsfonds, namelijk alle gerechtigden op de 
verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering en mensen in collectieve schuldenregeling 
of in een dienst van schuldhulpverlening.: 
- kan structureel of tenminste tijdelijk, voor bijvoorbeeld 1 jaar; 
- met een automatische toepassing, door uitwisseling tussen de bevoegde diensten. 
 

 
     


