
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Advies van 21/01/02 
 

Over het ontwerp van besluit van de Vlaamse regering tot regeling van de procedure bij 
wanbetaling van de elektriciteitsfactuur, de plaatsing van budgetmeters en de minimale levering 

van elektriciteit als sociale openbaredienstverplichting. 
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Inleiding 

De Vlaamse reguleringsinstantie voor de elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) heeft de vraag voor 
advies over het voorliggende besluit ontvangen van Minister Stevaert op 4/01/2002. 
Overeenkomstig het elektriciteitsdecreet van 17/07/00 wordt het advies van de VREG gevraagd 
binnen de 30 dagen. Door het advies af te leveren op 21/01/02 voldoet de VREG aan de gestelde 
eisen. 
 
 
Doelstelling van het besluit 

Het besluit beoogt de regeling van de levering van een minimum hoeveelheid elektriciteit aan 
afnemers met betalingsmoeilijkheden, het plaatsen van budgetmeters die toelaten om 
voorafbetaling toe te laten ten einde een beter beheer van het elektriciteitsverbruik te krijgen en het 
opleggen van een procedure die elektriciteitsleveranciers dienen te volgen in geval van 
wanbetaling door afnemers. 
 
De taken van de VREG met betrekking tot controle en opvolging worden in dit besluit 
gespecificeerd. 
 
 
Opmerkingen en aanbevelingen 

Op basis van de lezing van de teksten wensen wij de volgende opmerkingen en aanbevelingen te 
formuleren : 
 

1. Art 7 §2.  

 Indien voor een bepaald aantal facturen een afbetalingsplan werd opgesteld tussen de 
leverancier en de afnemer dan dient deze regeling hierop niet van toepassing te zijn. De 
regeling die in dit artikel wordt voorgesteld kan enkel betrekking hebben op facturen 
waarvoor geen afbetalingsplan werd overeengekomen. 

 §2 kan dan ook als volgt gewijzigd worden : "De netbeheerder betaalt aan de leverancier de 
elektriciteitsfacturen die openstaan op het moment van de plaatsing van de budgetmeter en 
waarvoor geen afbetalingsplan werd opgesteld, naarmate de huishoudelijke afnemer de 
openstaande facturen betaalt via het opladen van zijn budgetmeter, overeenkomstig artikel 
10,§2. 

 
2. Art. 20 
 De informatie die ter beschikking dient gesteld te worden van de reguleringsinstantie is 

statistisch cijfermateriaal. Deze kunnen door de reguleringsinstantie enkel gebruikt worden 
om de openbaredienstverplichtingen van de leverancier te kunnen controleren. Immers 
overeenkomstig artikel 28 3de lid, 9° kan de reguleringsinstantie geen geschillen beslechten 
inzake contractuele rechten en verbintenissen. De VREG gaat er dan ook van uit dat zij 
enkel dit statistisch cijfermateriaal dient bij te houden en dat de leveranciers en 
netbeheerders bijkomende informatie enkel dienen vrij te geven indien dit nodig is voor de 
controle op de openbaredienstverplichting. 

 
 
Aldus gedaan te Brussel op 21/01/02 
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