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Caroline Vermeulen – VEA

Call groene warmte in 
cijfers





• Biomassa > 1 MW
• Diepe geothermie > 1MW

Groene warmte

Restwarmte

Biomethaan



• Biomassa > 1 MW > 300 kW
• Diepe geothermie > 1MWth

• Boorgat-energie-opslag
• Koude-warmte-opslag
• Grootschalige 

warmtepompen
• Grootschalige zonneboilers
• Concentrated Solar Thermal

CST
> 300 kW

Groene warmte

Restwarmte

Biomethaan



• Biomassa > 1 MW > 300 kW
• Diepe geothermie > 1MWth

• Boorgat-energie-opslag
• Koude-warmte-opslag
• Grootschalige 

warmtepompen
• Grootschalige zonneboilers
• Concentrated Solar Thermal

CST
> 300 kW

Groene warmte

Restwarmte
+ warmtenetten

Biomethaan



Antwerpen 55%

West-Vlaanderen 25%

± 6% 
Vlaams-Brabant

Limburg
Oost-Vlaanderen

48 projecten call groene 
warmte

30 M€ call



Antwerpen 50%

West-Vlaanderen 30%

< 3 % 
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen

Limburg 15%

32 warmtenetten call 
groene warmte

+ 4 warmtenetten buiten 
call

= 36 warmtenetten

21 M€ call

+ 36 M€ buiten call

= 57 M€



West-Vlaanderen 40%
Antwerpen 35%

< 3 % 
Vlaams-Brabant
Oost-Vlaanderen

32 warmtenetten call 
groene warmte

+ 4 warmtenetten buiten 
call

- 6 diepe 
geothermieprojecten

= 30 warmtenetten

21 M€ call

+ 36 M€ buiten call

- 12 M€ diepe geothermie

= 45 M€

Limburg 20%

32 warmtenetten call 
groene warmte

+ 4 warmtenetten buiten 
call

- 6 diepe 
geothermieprojecten

= 30 warmtenetten

21 M€ call

+ 36 M€ buiten call

- 12 M€ diepe geothermie

= 45 M€



West-Vlaanderen 60%

Vlaams-Brabant 10%

32 warmtenetten call 
groene warmte

+ 4 warmtenetten buiten 
call

- 6 diepe 
geothermieprojecten

- 24 AVI’s

= 6 warmtenetten

21 M€ call

+ 36 M€ buiten call

- 12 M€ diepe geothermie

- 42,5 M€ AVI’s

= 2,5 M€

Oost-Vlaanderen 30%



VOOR MEER INFORMATIE
Caroline Vermeulen

Vlaams Energieagentschap
T 02 553 46 26

caroline.vermeulen@vea.be



Cathérine Vanthienen – VEA

Regulerend kader 
warmtenetten



Regelgeving Codex In werking

Decreet van 10 maart 2017 houdende wijziging van het 
decreet van 20 december 1996 tot regeling van de rol 
van de lokale adviescommissie in het kader van het recht 
op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en 
van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de 
invoering van een regulerend kader voor warmte- of 
koudenetten, met uitzondering van artikel 20.

Link 1 april 2019

Besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 
houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 16 september 1997 betreffende de 
samenstelling en de werking van de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van 
elektriciteit, gas en water en van het Energiebesluit van 
19 november 2010, wat betreft de distributie en levering 
van thermische energie. 

Link 1 april 2019

Regulerend kader warmtenetten

│14

https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1028136&param=inhoud
https://codex.vlaanderen.be/Zoeken/Document.aspx?DID=1030483&param=inhoud


Wijzigingsdecreet

Beheer van 
warmtenetten

•Taken 

•Regels rond aansluiting en 
toegang

•Openbare 
dienstverplichtingen

•Prerogatieven 
(erfdienstbaarheden, 
onteigeningen, toegang bij 
gebruikers, gebruik 
persoonsgegevens)

•Gebruik openbaar domein

Uitbreiding 
missie, taken, 
handhaving 

VREG

Definities

Levering van warmte

•Taken leverancier

•ODV leverancier

Technische 
voorschriften

•Technisch reglement

•Warmtemeting



Wijzigingsdecreet + wijzigingsbesluit

Energiebeleids-
rapportering aan VEA

Melding 
warmtenetten 

aan VREG

Uitbreiding 
LAC-werking

Informatieverplichting 
warmteleverancier

Sociale 
energie

maatregelen

Energiefraude



SODV-vergoeding 2019

01/07/2019
Rapportering aantal 

huishoudelijke afnemers 
per leverancier en 
netbeheerder op 

31/12/2018

MB SODV 2019 Schuldvordering
Uitbetaling SODV 

2019

01/03/2020 
Overzicht kosten 

2019

01/05/2020 
(Evt.) terugstorting

SODV-vergoeding 2020
31/03/2020 

Rapportering aantal 
huishoudelijke afnemers 

per leverancier en 
netbeheerder op 

31/12/2019

MB SODV 2020 Schuldvordering
Uitbetaling SODV 

2020

01/03/2021 
Overzicht kosten 

2020

01/05/2021
(Evt.) terugstorting

Energiefonds
Minister bepaalt jaarlijks maximaal totaalbedrag
Max 10 euro per huishoudelijke afnemer of afnamepunt



SODV-vergoeding

Voor wie? Warmte- of koudenetbeheerder
Warmte- of koudeleverancier

Aan VEA

Wat? Aanvraag SODV-vergoeding

Wanneer? - Na MB SODV 2019 
- Na MB SODV 2020

Praktische aanpak Sjabloon schuldvordering (weldra beschikbaar)

https://www.energiesparen.be/vergoeding-voor-sociale-openbare-dienstverplichtingen


SODV-vergoeding

Voor wie? Warmte- of koudenetbeheerder
Warmte- of koudeleverancier

Aan VEA

Wat? Overzicht daadwerkelijk gemaakte kosten

Wanneer? - Op 01/03/2020
- Op 01/03/2021

Praktische aanpak Webformulier/sjabloon overzicht kosten (weldra beschikbaar)

https://www.energiesparen.be/vergoeding-voor-sociale-openbare-dienstverplichtingen


Rapportering aan VEA

│20

Kader Richtlijn Article 24 (6) Directive 27/2012/EU
District heating and district cooling template, EUROSTAT

Door wie? Warmte- of koudenetbeheerder

Aan VEA

Wat? Gegevens over het vermogen, de productie, de lengte, aantal 
afnemers per apart warmte- of koudenet

Wanneer? - Op 01/07/2019: eerste rapportering
- Vervolgens jaarlijks op 31/03

Praktische aanpak Webformulier (weldra beschikbaar)

https://ec.europa.eu/eurostat/web/energy/methodology/annual
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/warmtenetten/taken




Warmtenetten



Warmtenetten



Koudenetten



Koudenetten



Beleidsplatform 
Warmtenetten

1 april 2019



Energiedecreet en 
Energiebesluit

Jo Demeyere - VREG

27



Decreet

28



Decreet 

►Taken beheerder warmte- en koudenet

►Taken leverancier van thermische energie

►VR kan ODV’s opleggen

►Taken VREG

29



Decreet

►Taken beheerder warmte- en koudenet
• Beheer en ontwikkelen net

• Aanhouden van capaciteit voor warmtebehoefte van afnemers

• Onderhoud en onderbrekingen herstellen

• Beheren van plannen net

• (her)Aansluiten en afsluiten op zijn net

• Verlenen van toegang tot het net

• Beheren toegangsregister

• Plaatsen en beheren van meters

• Aflezen, verwerken en verstrekken van meetgegevens

• Detecteren en maatregelen energiefraude

• Warmte- of koudenetbeheerder maakt bekend:
► tarieven en voorwaarden voor aansluiting

► tarieven en voorwaarden voor toegang  door toegangshouder

30



Decreet

►Taken leverancier van thermische energie
• Levering van thermische energie

• Facturatie voor de levering van thermische energie en voor het gebruik 
van het warmte- of koudenet

• Evenwicht tussen injectie en afname

• Behandeling van klachten

• Maatregelen van sociale aard, zoals beschermingsmaatregelen bij 
wanbetaling en opzegging van het leveringscontract

31



Taken VREG in decreet

►Informeren van afnemers (prijzen en voorwaarden, werking netten)
• Eventueel vergelijking prijzen en voorwaarden

►Toezicht op de dienstverlening van warmte- en koudeleveranciers
en klachten van huishoudelijke afnemers

►Toezicht op de zekerheid en betrouwbaarheid van de warmte- en 
koudenetten

►Bemiddelen en beslechten van geschillen tegen warmte- en 
koudenetbeheerders

►Toezicht en controle op de bepalingen van het decreet en 
uitvoeringsbepalingen

►Opstellen, toezicht en controle op naleving van eventueel Technisch 
reglement

►Adviezen/studies aan minister/VR

32



Bevoegdheden VREG (decreet)

►Technisch reglement opstellen

►Onderzoeken uitvoeren

►Administratieve sancties opleggen

►Maatregelen opleggen

33



Besluit

34



Besluit

►Sociale energiemaatregelen voor warmte- of koudenetten (verder in 
detail toegelicht)

• Rapportering sociale statistieken aan VREG

►Informatieverstrekking warmte- of koudeleverancier

►Warmte- of koudenetbeheerder: taken

35



Informatieverstrekking door warmte- of 
koudeleverancier (1/2)

►Minstens jaarlijks een totale afrekeningsfactuur opmaken, op voorwaarde 
dat de leverancier over de gegevens beschikt

►Begrijpbare facturen, herinneringsbrieven en ingebrekestellingen sturen

►Flexibele betalingsmogelijkheden aanbieden, waaronder specifiek voor 
huishoudelijke afnemers:
• Betaling per maand of kwartaal

• Betaling per overschrijving en via domiciliëring

►Kosteloos de factuur naar de afnemer of een door hem aangewezen derde 
sturen

►De mogelijkheid aanbieden om telefonisch of via een ander 
communicatiemiddel uitleg te kunnen vragen over de factuur

►Vragen- en klachtensysteem, waarbij gerapporteerd wordt aan de VREG 

►Een leveringscontract bezorgen aan de afnemer, met een aantal minimale 
bepalingen

36

.



Informatieverstrekking door warmte- of 
koudeleverancier (2/2)

►Een telefoonnummer ter beschikking stellen dat tijdens kantooruren 
bereikbaar is voor afnemers van thermische energie, en in een e-mailadres

►Minstens tweemaal per jaar nauwkeurige verbruiksinformatie aan 
eindafnemer ter beschikking stellen

►Op overeenkomsten, facturen of op websites duidelijk verwijzingen 
aanbrengen naar consumentenadviescentra, de VREG, het VEA, met 
inbegrip van hun internetadressen

37

.



Taken Warmte- of koudenetbeheerder

►Taken i.v.m. opsporen fraude

►Meldingsplicht warmte- of koudenetbeheerder
• Bestaande netten: binnen de maand na 1 april 2019

• Nieuwe/uitgebreide netten: binnen de maand

• Via meldingsformulier op website VREG

►Identificatie van personeel

►Meteropname minstens tweejaarlijks

►Procedure klachtenbehandeling

38



39

https://www.vreg.be/nl/meldingsformulier-van-alle-bestaande-nieuwe-en-uitgebreide-gewijzigde-warmte-koudenetten


Focus VREG 2019

40



Focus VREG 2019

►Meldingsformulier

►Overleg

►Informeren

►Vragen beantwoorden en geschillen behandelen

►Bevraging en rapport over prijzen

41
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www.vreg.be
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www.vreg.be
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www.vreg.be



Sociale energiemaatregelen 
voor warmte- of koudenetten

Wim Somers - VREG

45



Algemeen

►Gezocht naar een evenwaardige bescherming als bij elektriciteit en 
aardgas
• Zeer veel gelijkenissen met procedure elektriciteit/aardgas

• Verschil omdat rolverdeling (leverancier/netbeheerder) niet altijd identiek is

►Wie wordt er door de maatregel beschermd?
• Huishoudelijke afnemers van thermische energie: natuurlijke personen die 

thermische energie afnemen om te voorzien in hun behoefte of die van de 
personen die samen met hen in de woning in kwestie gedomicilieerd zijn

►Wie moet deze beschermingsmaatregelen toepassen?
• Warmte- en koudeleveranciers: natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan 

afnemers thermische energie via een warmte- of koudenet verkoopt.

• Inclusief doorverkoop binnen een appartementsgebouw!

(VERDER: “LEVERANCIER”)

• Ook warmte- en koudenetbeheerders voor wat betreft afsluiting

46



Wat zijn sociale openbaredienstverplichtingen?

►Maatregelen om kwetsbare afnemers te beschermen

►Sterke focus op een bescherming tegen afsluiting bij 
betalingsproblemen

►Procedure die gevolgd moet worden alvorens kan overgegaan 
worden tot het opzeggen van het contract en de bijhorende 
afsluiting van de toevoer van thermische energie

47



Rapportering aan de VREG

►Lijst indicatoren bij te houden door de betrokken marktpartijen 
(opgesplitst naar beschermde en niet-beschermde afnemers)

► Jaarlijks voor 31 maart te rapporteren

►De VREG zal voor 31 mei een rapport opstellen op basis van deze 
gegevens

►Indicatoren gebaseerd op het procedureverloop

►Worden in wat volgt altijd mee vermeld

48



Inhoud

► Behandeld in de presentatie
• Procedure ingebrekestelling na betalingsproblemen

• Procedure betalingsproblemen bij afbetalingsplannen

• Procedure opzegging contract en afsluiting

• Verbonden sociale statistieken

►Niet behandeld in de presentatie
• De procedure bij fraude (art. 4.1.1/1)

• De procedure bij leegstand (art. 5/1.4.3.) of verhuis zonder contract (art. 
5/1.4.1.)

• Overige sociale openbaredienstverplichtingen (art.3/1.4.1.)

• Uitwisseling gegevens met OCMW (art. 5/1.4.6.)

49



Procedure te volgen door de leverancier

►Leverancier mag pas 15 dagen nadat de klant zijn factuur heeft 
ontvangen* een herinneringsbrief sturen

►Leverancier mag pas 15 dagen nadat de klant die herinneringsbrief 
heeft ontvangen een aangetekende ingebrekestelling sturen

50

* Derde werkdag na versturen

Factuur van 
leverancier

Herinnerings-
brief

Ingebreke-
stellingMin. 15 

dagen
Min. 15 
dagen



Herinneringsbrief en ingebrekestelling

►Aantal verplichte vermeldingen op brieven:
• Naam en telefoonnummer van zijn bevoegde dienst
• De mogelijkheid om in geval van betalingsmoeilijkheden een regeling te 

treffen voor de betaling van de openstaande rekeningen, namelijk:
► Een afbetalingsplan afsluiten met de leverancier
► Een afbetalingsplan afsluiten via OCMW/CAW

• De mogelijkheid die de leverancier heeft om het leveringscontract op te 
zeggen en de gevolgen daarvan

• De voordelen voor beschermde afnemers

► Als de afnemer aangeeft om een afbetalingsplan te willen sluiten via 
OCMW/CAW, moet de leverancier zijn dossier meteen aan die instantie 
doorsturen

51

* Derde werkdag na versturen

Factuur van 
leverancier

Herinnerings-
brief

Ingebreke-
stellingMin. 15 

dagen
Min. 15 
dagen



Sociale statistieken gerapporteerd door 
leverancier

►Het aantal huishoudelijke afnemers naar wie zij minstens één 
ingebrekestelling stuurden
• Een gezin dat in één jaar dus meerdere ingebrekestellingen kreeg, wordt 

maar één keer meegeteld

►Het aantal afbetalingsplannen dat in het betreffende kalenderjaar werd 
opgestart (eerste aflossing in dat jaar), met bijkomende informatie:
• Het gemiddelde maandelijkse betalingsbedrag
• De gemiddelde uitstaande schuld op het moment van het opstarten van het 

afbetalingsplan

►Het aantal afbetalingsplannen dat in het betreffende kalenderjaar liep 
(waarvan een aflossing in dat jaar viel), met bijkomende informatie:
• Het gemiddelde maandelijkse betalingsbedrag
• Het aantal van deze afbetalingsplannen dat minstens één keer niet of te laat 

betaald werd

►Het aantal dossiers dat werd doorgestuurd naar OCMW en CAW
• = Het aantal klanten die een afbetalingsplan willen sluiten via OCMW/CAW

52



Sociale statistieken gerapporteerd door 
leverancier: tips

► Berekening gemiddelde uitstaande schuld en gemiddeld 
betalingsbedrag
•

► Ook schulden niet opgenomen in het afbetalingsplan worden best 
gerapporteerd
• Tenzij niet gerelateerd met warmte/koude levering

►Aantal opgestarte afbetalingsplannen < totaal aantal lopende 
afbetalingsplannen

►Aantal ingebrekestellingen > aantal opgestarte afbetalingsplannen 
(normaal gezien)

53

Schuld jan/19 feb/19 mrt/19 apr/19 mei/19
Gemiddel

de
Klant X 200 0 100 100 0 0 100
Klant Y 150 30 30 30 30 30 30
Klant Z 150 0 0 0 50 100 75
Totaal 166,6667 68,33333



Regeling m.b.t. afbetalingsplannen

►Na de ingebrekestelling heeft de klant 15 dagen om een keuze te 
maken. Er zijn nu 4 mogelijkheden:
• De klant betaalt de volledige schuld terug

• De klant sluit een afbetalingsplan en houdt zich hieraan

• De klant sluit een afbetalingsplan, maar kan zich hier niet aan houden

• De klant reageert niet of kan geen afbetalingsplan sluiten

54

De procedure stopt

Opnieuw herinnering (zie volgende slide)

De leverancier kan de procedure bij de LAC starten 
om het contract op te zeggen



Procedure bij betalingsproblemen in 
afbetalingsplan

►Net als eerder moet na het betalingsverzoek of de factuur opnieuw 
een betalingstermijn van 15 dagen gelden

►Pas daarna kan een herinneringsbrief verstuurd worden

►De klant heeft dan nog 15 dagen om zijn te laat betaalde schijf te 
betalen

55

Factuur van 
leverancier

Herinnerings-
brief

Verzoek LAC
Min. 15 
dagen

Min. 15 
dagen



Mogelijke redenen om af te sluiten

►Toevoer van thermische energie kan enkel afgesloten worden in volgende 
gevallen:
1. Onmiddellijke bedreiging van de veiligheid
2. Bij een leegstaande woning (na procedure beschreven in besluit)
3. Bij fraude (na procedure beschreven in besluit)
4. Als de afnemer weigert een contract te sluiten (na procedure beschreven 

in besluit)
5. Als de afnemer de warmte- of koudenetbeheerder de toegang weigert tot 

de installaties
6. Als de afnemer weigert een afbetalingsplan te sluiten of als hij het 

afbetalingsplan niet naleeft (na procedure beschreven in besluit)
7. Als het leveringscontract is opgezegd om een andere reden dan 

wanbetaling en de afnemer binnen een vastgelegde termijn geen 
leveringscontract heeft gesloten (tenzij hij kan aantonen dat hij de 
mogelijkheid niet had).

►Bij 5, 6 en 7 moet eerst een positief advies verkregen worden van de lokale 
adviescommissie

56



De lokale adviescommissie (LAC)

►Net als voor water, elektriciteit en aardgas wordt per gemeente een 
LAC opgezet voor thermische energie

►Afsluiting / opzegging leveringscontract pas mogelijk na positief 
advies LAC

► Samenstelling:

57

Hoofd-maatschappelijk 
assistent(e) van de

sociale dienst van het
OCMW 

Lid bijzonder comité 
voor de sociale dienst 
van het OCMW van de 

gemeente

Vertegenwoordiger 
van de warmte- en 
koudeleverancier

(optioneel) 
vertegenwoordiger 
erkende instelling 

schuldbemiddeling



Opzegging van het contract omwille van 
wanbetaling

►De leverancier kan het contract enkel opzeggen omwille van 
wanbetaling in volgende gevallen:
• Klant laat niet weten welke keuze hij maakt om zijn situatie te regelen 15 

dagen na de ingebrekestelling

• Klant laat wel (schriftelijk) weten welke regeling hij kiest, maar neemt 
geen actie in de 15 daaropvolgende dagen:
►Geen betaling van de schulden

►Geen afbetalingsplan aanvaard

• Klant komt de verplichtingen van het afbetalingsplan niet na, ook niet na 
de herinnering (zie vorige slide)

►De opzeggingstermijn bedraagt 60 kalenderdagen

58



Andere redenen om het contract op te zeggen

►Nieuw aangesloten wooneenheid waarvoor geen leveringscontract 
werd gesloten 30 kalenderdagen na advies van de LAC

►De leverancier wil zijn activiteiten stopzetten, en de huishoudelijke 
afnemer heeft geen nieuw contract gesloten 30 kalenderdagen na 
het advies van de LAC
• Dit kan alleen als de leverancier al zijn activiteiten in een gebouw stopzet

►Enkel mogelijk als er meer dan één leverancier beschikbaar is

►Opzeggingstermijn is hier ook 60 kalenderdagen

59



Procedure opzegging contract / afsluiting

► Indien aan één van de voorwaarden voor opzegging van het 
contract is voldaan, kan de leverancier een verzoek richten aan de 
LAC
• Verzoek onder de vorm van een brief naar de voorzitter van de 

commissie + een verantwoordingsnota
• Uiterlijk op de dag waarop de leverancier dat verzoek stuurt, moet hij dit 

ook via een kennisgevingsbrief laten weten aan de klant:
► Intentie om leveringscontract op te zeggen na positief advies
► Procedure voor afsluiting van de toevoer van thermische energie

►Na positief advies kan de leverancier een opzeggingsbrief sturen*, 
met daarin de datum van het einde van de opzeggingstermijn

►Bij afsluiting door verzegeling wordt nog een meteropname 
uitgevoerd, en dertig kalenderdagen daarna een eindafrekening 
opgemaakt

60

Bij een gehele terugtrekking of bij een opzegging omdat een klant geen contract 
tekent, moet eerst nog 30 dagen gewacht worden.



Afsluitingsverbod in de winter

► Het is niet toegelaten af te sluiten omwille van betalingsproblemen 
in de winter
• 1 december tot 1 maart

• Jaarlijks te verlengen afhankelijk van de weersomstandigheden door de 
minister

►Veiligheid, fraude, leegstand en de weigering om een contract te 
sluiten kunnen wel nog aanleiding geven tot afsluiting
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Heraansluiting

►De warmte- of koudenetbeheerder sluit de toevoer weer aan als 
minstens één van volgende voorwaarden voldaan is:
1. Als de reden voor de afsluiting beëindigd is
2. Na een advies van de LAC voor heraansluiting
3. Op vraag van de afnemer als hij over een geldig contract beschikt, 

tenzij de afsluiting gebeurde n.a.v. fraude of onveiligheid, en voor 
zover hij geen schulden meer heeft bij de leverancier

4. Als de toevoer onterecht werd afgesloten (vastgesteld door 
netbeheerder of VREG)

►Heraansluiting binnen:
• 5 werkdagen indien reden voor afsluiting weggenomen is of op verzoek 

van de afnemer (1 en 3 hierboven)
• 5 werkdagen na de beslissing van de LAC (2 hierboven)
• 24u na vaststelling onterechte afsluiting (zie 4 hierboven)
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Sociale statistieken gerapporteerd door de 
leverancier

►I.v.m. opzegging van het contract (steeds unieke klanten)
• Het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie het 

contract is opgezegd

• Het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie het 
contract is opgezegd wegens wanbetaling

• Het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie de 
opzegging van het contract is geannuleerd

• Het aantal huishoudelijke afnemers van thermische energie van wie de 
opzegging van het contract wegens wanbetaling is geannuleerd
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Sociale statistieken gerapporteerd door de 
leverancier

►I.v.m. de LAC
• Aantal dossiers (beschermd/niet-beschermd) doorgestuurd naar de LAC 

met een verzoek tot afsluiting + opsplitsing naar reden van verzoek

• Aantal dossiers (beschermd/niet-beschermd) behandeld door de LAC 
met een verzoek tot afsluiting + opsplitsing naar reden van verzoek

• Aantal huishoudelijke afnemers dat aanwezig of vertegenwoordigd was 
op zitting waar het betreffende dossier werd behandeld

• Aantal beslissingen van de LAC, opgesplitst naar positief, negatief en 
voorwaardelijk

• Aantal zittingen en aantal behandelde dossiers per gemeente
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Sociale statistieken gerapporteerd door de 
warmte- en koudenetbeheerder

►Hier altijd per gemeente en opgesplitst naar beschermd/niet-beschermd

► I.v.m. afsluiting
• Aantal afsluitingen naar aanleiding van een advies van de LAC
• Aantal afsluitingen bij gezamenlijke afsluiting
• Het totaal aantal afgesloten huishoudelijke afnemers van thermische energie 

op 31/12

► I.v.m. heraansluiting
• Aantal heraansluitingen op hetzelfde toegangspunt na afsluiting n.a.v. advies 

LAC, opgesplitst in termijn van afsluiting:
► <7 dagen
► 7-30 dagen
► >30 dagen

• Aantal heraansluitingen op hetzelfde toegangspunt na afsluiting zonder 
advies LAC, opnieuw opgesplitst zoals hierboven

• Aantal heraansluitingen na verhuizing van de afgesloten afnemer
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Kosten procedure

►Herinneringsbrieven en ingebrekestellingen zijn altijd gratis voor 
beschermde afnemers

►Nalatigheidsinteresten mogen niet hoger zijn dan de wettelijke 
interest

►Kosten verbonden aan de opzegging van het contract van een 
wanbetaler zijn ten laste van de warmte- of koudeleverancier

►Kosten voor afsluiting en heraansluiting voor rekening van de 
huishoudelijke afnemer, tenzij in volgende gevallen:
• Als de huishoudelijke afnemer onterecht was afgesloten (dan voor 

warmte- en koudenetbeheerder)

• Bij leegstand (dan voor de eigenaar van de woning)

• Bij onveiligheid (dan voor de warmte- en koudenetbeheerder), tenzij 
aantoonbaar dat de oorzaak van de onveiligheid kan worden 
toegeschreven aan de huishoudelijke afnemer
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Samenvattend voor wanbetaling
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Factuur van 
leverancier

Herinnerings-
brief

Ingebreke-
stellingMin. 15 

dagen
Min. 15 
dagen

Verzoek LAC + 
kennisgeving

Factuur van 
leverancier

Herinnerings-
briefMin. 15 

dagen
Min. 15 
dagen

Min. 15 
dagenAfbetalingsplan

Positief advies 
LAC + 

opzeggingsbrief

Afsluiting en 
einde contract Min. 60 

dagen



Praktisch rapporteren aan de VREG

►Via het extranet, dat deel uitmaakt van het VREG-platform, kunnen 
leveranciers en netbeheerders vlot en veilig rapporteren aan de 
VREG.

►Na de aanmelding van het warmtenet zullen wij de leveranciers en 
netbeheerders informeren over de registratieprocedure en de 
toegang tot het extranet

►Samen met de instructies over het gebruik van extranet zullen wij 
ook een rapporteringssjabloon voor leveranciers en netbeheerders 
aanleveren
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gratis telefoon 1700 – 3 ‘andere vraag’

info@vreg.be

www.vreg.be

@vreg.be – VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op

www.vreg.be/nieuws



Meer informatie

Website energiesparen: 
Overzicht wetgeving warmtenetten 
Pagina warmtenetten professionelen
Pagina warmtenetten particulieren
Brochure sociale maatregelen warmtenetten voor intermediairen
Overzicht taken en verantwoordelijkheden netbeheerders 
Pagina SODV-vergoeding

Website VREG

https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/wetgeving
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/warmtenetten
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/warmtenet
https://www.energiesparen.be/sites/default/files/atoms/files/brochure-sociale-maatregelen-voor-warmtenetten-versie-voor-layout.docx
https://www.energiesparen.be/groene-energie-en-wkk/prof/warmtenetten/taken
https://www.energiesparen.be/vergoeding-voor-sociale-openbare-dienstverplichtingen
http://www.vreg.be/


Noteer in uw agenda

2019

Voor 1 mei Melding bestaande netten aan VREG

Datum indienst name nieuw of 
uitbreiding bestaand net + 30 
dagen

Melding aan VREG

1 juli Energiebeleidsrapportering aan VEA

Na MB SODV 2019 SODV-vergoeding 2019:
schuldvordering



Noteer in uw agenda

2020

Datum indienst name nieuw of 
uitbreiding bestaand net 
+ 30 dagen

Melding aan VREG

1 maart SODV-vergoeding 2019:
staven kosten aan VEA

31 maart Rapporteren sociale statistieken aan VREG

31 maart Energiebeleidsrapportering aan VEA

1 mei SODV-vergoeding 2019: 
evt. terugstorten verschil SODV-vergoeding aan VEA

Na MB SODV 2020 SODV-vergoeding 2020:
schuldvordering



Noteer in uw agenda

2021

Datum indienst name nieuw of 
uitbreiding bestaand net 
+ 30 dagen

Melding aan VREG

1 maart SODV-vergoeding 2020:
staven kosten aan VEA

31 maart Rapporteren sociale statistieken aan VREG

31 maart Energiebeleidsrapportering aan VEA

1 mei SODV-vergoeding 2020: 
evt. terugstorten verschil SODV-vergoeding aan VEA



Noteer in uw agenda

Vanaf 2022

Datum indienst name nieuw of 
uitbreiding bestaand net 
+ 30 dagen

Melding aan VREG

31 maart Rapporteren sociale statistieken aan VREG

31 maart Energiebeleidsrapportering aan VEA


