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Sint-Joost-ten-Node, 6 december 2021 

 
Elektriciteits- en aardgasleverancier Vlaamse Energieleverancier heeft het 
faillissement aangevraagd. We verwachten dat de rechtbank het vonnis 
morgen uitspreekt. Wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard, dan 
vallen zijn klanten niet zonder elektriciteit of aardgas. Fluvius neemt in dat 
geval de levering tijdelijk over. Klanten van Vlaamse Energieleverancier 
moeten dan een nieuw contract afsluiten met een andere 
energieleverancier. Dat doen ze best zo snel mogelijk. 

Vlaamse Energieleverancier heeft het faillissement aangevraagd. De elektriciteits- en 
aardgasleverancier kwam in moeilijkheden onder meer als gevolg van de hoge energieprijzen. Het 
bedrijf zocht in de voorbije weken naar oplossingen, maar kon die niet vinden in de huidige 
uitzonderlijke marktomstandigheden.  

Bijna 72.000 Vlaamse gezinnen en kleine bedrijven zijn momenteel klant bij Vlaamse 
Energieleverancier voor elektriciteit, ruim 68.000 voor aardgas. 

Wat zijn de gevolgen voor klanten van Vlaamse Energieleverancier? 

Niemand zal meteen zonder elektriciteit of aardgas vallen. Kan een leverancier geen elektriciteit 
of aardgas meer leveren door een faillissement? Dan treedt Fluvius onmiddellijk op als 
noodleverancier. Dat is zo bepaald in de Vlaamse wetgeving. Fluvius neemt de levering van alle 
klanten van Vlaamse Energieleverancier over vanaf de dag van de uitspraak van het faillissement. 

Fluvius treedt enkel tijdelijk op als noodleverancier. Alle klanten van Vlaamse Energieleverancier 
moeten dus een nieuw contract sluiten met een andere elektriciteits- en/of aardgasleverancier.  

‘We raden aan om zo snel mogelijk een nieuwe energieleverancier te kiezen’, zegt Leen 
Vandezande, woordvoerder van de VREG. ‘De prijs die u bij Fluvius in zijn rol als noodleverancier 
betaalt, is hoger dan het huidige aanbod op de markt.’ 

Met behulp van de V-test® kunnen klanten van Vlaamse Energieleverancier een weloverwogen 
keuze maken. De kans is groot dat de prijs van hun nieuw contract hoger is dan wat zij gewoon 
waren. Dat komt omdat de energieprijzen op dit moment veel hoger zijn dan een aantal maanden 
geleden. De V-test® toont vanaf nu ook de huidige prijzen noodlevering.   

Wordt Vlaamse Energieleverancier failliet verklaard, dan komt het beheer van het bedrijf in 
handen van de curator. Het faillissement kan gevolgen hebben voor klanten die nog geld tegoed 
hebben van Vlaamse Energieleverancier. Het is onzeker of zij dat tegoed zullen terugkrijgen en 
wanneer dat zal zijn. Dat hangt af van de afhandeling van het faillissement. 

    Persbericht 
 

https://vtest.vreg.be/
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Klanten van Vlaamse Energieleverancier kunnen voor meer informatie terecht op onze website: 
veelgestelde vragen. 

Meer informatie over dit persbericht: 

Leen Vandezande, Woordvoerder 
02/897.27.49, 0485/27.88.35 of leen.vandezande@vreg.be 
 

            www.vreg.be 

 
VREG is de onafhankelijke autoriteit van de Vlaamse energiemarkt van vandaag en morgen. We reguleren, controleren, 
informeren en adviseren. 
 
VREG Energie wijzer 

https://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/faq_vreg_faillissement_leverancier.pdf
https://twitter.com/vreg_be
https://www.facebook.com/energiegidsVREG
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