
Kan ik de Mazoutcheque 
aanvragen als ik geen 
internettoegang heb?

Ben je niet in de mogelijkheid om je Mazoutcheque 
aan te vragen via de website 

https://stookoliecheque.economie.fgov.be? 
Geen probleem, je kan de aanvraag ook op papier indienen. 

Vraag het formulier hiervoor aan je stookolieverdeler. 
Stuur het vervolgens aangetekend* en voldoende gefrankeerd 

naar het volgende adres: 
FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Energie (Cel Mazoutpremie 300 euro)
Koning Albert II-laan 16,1000 Brussel

Het Contact Center is het enige contactpunt voor de 
FOD Economie en staat elke werkdag van 

9 tot 17 uur tot jouw dienst via: 

Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)
E-mail: stookoliecheque@economie.fgov.be

Kan ik de 300 euro rechtstreeks vragen aan mijn 
stookolieverdeler?

Neen. Je stookolieverdeler mag het bedrag zelf niet in mindering 
brengen van de factuur. Je moet de verwarmingstoelage bij de 
FOD Economie aanvragen na de levering. Je mag het bedrag 

niet zelf afhouden van de betaling van je leveringsfactuur.

Up-to-date info over de Mazoutcheque? 
Kijk op informazout.be.

Met warme groeten van je mazoutverdeler
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Meer informatie en tips op onze 
Facebook-pagina Informazout

www.Informazout.be

Praktische informatie 
over de 
Mazoutcheque
Ontdek hoe jij jouw premie van 
300 euro  kan krijgen

* Een aangetekende zending versturen kan in elk Postkantoor of PostPunt.



In het kader van de 
energiecrisis nam de regering 
een aantal maatregelen om 
de impact op je budget te 
beperken. Eén hiervan is de 
Mazoutcheque. Wanneer krijg 
je deze Mazoutcheque? Hoe 
gaat dit concreet in zijn werk? 
We geven je in deze folder een 
antwoord op al je vragen over 
de Mazoutcheque.

De Mazoutcheque, wat is dat precies?

• De Mazoutcheque is een verwarmingstoelage 
voor huishoudens die verwarmen met stookolie. De 
Mazoutcheque bedroeg initieel 200 euro, werd daarna 
verhoogd tot 225 euro en op 16 september 2022 andermaal 
opgetrokken tot 300 euro. 

• Deze verwarmingstoelage is een eenmalige en forfaitaire 
premie. Dat wil zeggen dat het een vast bepaald bedrag 
is (300 euro dus) dat je in één keer zal ontvangen op jouw 
bankrekening.

• Je krijgt de 300 euro gestort indien er bij jou tussen  
15 november 2021 en 31 maart 2023 minstens één keer 
stookolie in bulk werd geleverd voor de verwarming van je 
woning. Bij meer dan één levering in die periode  
krijg je toch maar eenmalig de verwarmingstoelage.

Voor wie is de Mazoutcheque?
• De verwarmingstoelage wordt enkel toegekend aan 

‘natuurlijke personen’ die gedomicilieerd zijn op het adres 
waar de levering van stookolie tussen 15 november 2021 en 
31 maart 2023 plaatsvindt. 

• Het domicilie in kwestie moet een eengezinswoning of een 
appartement zijn. Er wordt één enkele verwarmingstoelage 
uitgereikt per gezin gedomicilieerd op het leveringsadres.

- Rechthebbenden van een eengezinswoning gebruiken 
‘formulier model A’ (individuele woning) voor hun aanvraag.

Mazoutcheque-vragen? 
Hier vind je het antwoord!

-  Rechthebbenden die een woning met gemeenschappelijke 
eigendom betrekken, dus personen en gezinnen die wonen 
in een appartementsgebouw met verwarming op mazout 
via een gemeenschappelijke installatie, gebruiken ‘formulier 
model B’ (mede-eigendom) voor hun aanvraag. Zij moeten 
ook het KBO-nummer van de mede-eigendom opgeven.

• Het gaat dus om natuurlijke personen en domicilies. De 
verwarmingstoelage is met andere woorden niet bestemd  
voor rechtspersonen (juridische entiteiten zoals bijvoorbeeld 
bedrijven en andere vennootschappen) en kan ook niet 
gebruikt worden voor een mazoutlevering bij een tweede verblijf. 

Hoe vraag ik de Mazoutcheque aan?

Je moet de toelage aanvragen voor 10 april 2023 op: 

https://stookoliecheque.economie.fgov.be

De FOD Economie beslist binnen de twee maanden volgend 
op de ontvangst van jouw aanvraag over de ontvankelijkheid 
ervan en ten laatste op 15/06/2023. Vervolgens zal de 
verwarmingstoelage op het bankrekeningnummer dat je op het 
formulier vermeldde uitbetaald worden.

Dit heb je nodig bij je aanvraag:

• een kopie van je factuur (hierop vind je ook de volgende info 
die zal gevraagd worden: het ondernemingsnummer van je 
mazoutleverancier, je klantnummer, de datum van levering en 
de factuurdatum)

• een bewijs van betaling van de factuur (bijvoorbeeld via 
bankafschrift) 

• je rijksregisternummer 

• je bankrekeningnummer

Nadat je het formulier hebt ingevuld, onderteken je het met 
behulp van jouw elektronische identiteitskaart.  
De medewerkers van de FOD Economie zullen de ingediende 
aanvragen controleren. Om te checken of je aanvraag helemaal 
volgens de regels is, kunnen ze aan je stookolieverdeler vragen 
om bepaalde gegevens te bevestigen. 

Hou alle facturen en betalingsbewijzen van je 
recente leveringen goed bij. 

 

TIP


