Sociale statistieken 2015
Wanbetaling in Vlaanderen

Cijfers van de
energieleveranciers

Cijfers van de
distributienetbeheerders

Procedure

Een gezin dat zijn energiefactuur niet tijdig
betaalt, krijgt een herinneringsbrief van zijn
energieleverancier. Bij het uitblijven van een
reactie krijgt hij ook een ingebrekestelling.
Reageert de klant niet op deze brieven of komt hij
het afgesproken afbetalingsplan niet na, dan mag
de energieleverancier het contract met zijn klant
opzeggen na minstens 60 dagen. Als de klant niet
tijdig een nieuwe leverancier vindt, wordt hij
verder beleverd door zijn netbeheerder.

Energiefactuur
niet betaald
Herinneringsbrief

De distributienetbeheerder belevert de gezinnen in eerste
instantie op vol vermogen en factureert hen de verbruikte
energie. Als de afnemer zijn facturen aan de netbeheerder niet
betaalt, stuurt de netbeheerder een herinneringsbrief en indien
nodig een ingebrekestelling. Als de klant niet reageert, moet de
distributienetbeheerder binnen 60 dagen na het schriftelijk in
gebreke stellen van de klant gratis een budgetmeter plaatsen.
Worden er daarna nog schulden opgebouwd? Dan kan een
procedure starten tot afsluiten van de energietoevoer via de
LAC (Lokale Advies Commissie).

Ingebrekestelling
elektriciteit + aardgas

Aantal gezinnen
waarnaar
minstens één
ingebrekestelling
werd verstuurd
Aantal lopende
afbetalingsplannen

2014

244.250 (9,25%)

2015

242.613 (9,15%)

elektriciteit + aardgas
99.900 (3,78%)
2014
2015

72.239 (2,74%)

2015

64.791 (2,44%)

Gemiddelde
uitstaande
schuld

35.365 (2,01%)

2015

43.961 (1,60%)

32.122 (1,79%)

2014

elektriciteit
31.187 (1,15%)

aardgas
28.389 (1,62%)

2015

30.408 (1,11%)

26.131 (1,46%)

2014

15.156 (0,56%)

11.995 (0,68%)

2015

13.844 (0,51%)

10.650 (0,59)

Gemiddeld
afbetalingsbedrag
per maand

2014

€71,31

€51,24

2015

€46,45

€44,56

Gemiddelde
uitstaande
schuld

2014

€740,6

€872,89

2015

€718,66

€841,31

Aantal opgestarte
afbetalingsplannen

€123,64

2014

€736,58

2015

€677,81

Aantal definitief opgezegde
leveringscontracten door de leverancier
(wegens wanbetaling)
Elektriciteit
2014 49.551
2015 45.221

45.863 (1,69%)

Aantal lopende
afbetalingsplannen

€129,19

aardgas

2014

83.757 (3,16%)

Aantal opgestarte
afbetalingsplannen 2014

Gemiddeld
afbetalingsbedrag 2014
per maand
2015

Afbetalingsplan

Aantal gezinnen
waarnaar
minstens één
ingebrekestelling werd
verstuurd

elektriciteit

55,3%

Stopzetting
contract

klanten die bij de
distributienetbeheerder
terechtkomen bouwen ook
daar schulden op. Dit cijfer
daalde ten opzichte van
2014 (59,6%).

Aardgas
2014
37.305
2015
33.328

Klant bij
de netbeheerder

Ook bij de netbeheerder krijgt het gezin een herinningsbrief,
ingebrekestelling en een afbetalingsplan als de facturen niet
betaald worden. De cijfers hierover vindt u hierboven.

Herinneringsbrief
Ingebrekestelling
Afbetalingsplan

Aantal budgetmeters elektriciteit (2015)
2014

2015

Totaal 42.310 (1,55%)

40.619 (1,48%)

Budgetmeter

Een elektriciteits- en/of aardgasbudgetmeter wordt geplaatst als
de energiefactuur bij de netbeheerder niet wordt betaald.

11.660 (1,52%)
7.532 (1,36%) 11.046 (1,79%)

5.152 (1,46%)
5.329 (1,17%)

Aantal budgetmeters aardgas (2015)
2014

2015

Totaal 28.339 (1,62%)

27.760 (1,55%)
8.973 (1,64%)

5.160 (1,42%)

7.665 (1,91%)

2.491 (1,40%)
3.471 (1,31%)

Afsluiting na
advies LAC

Als na de plaatsing van de budgetmeter het afbetalingsplan nog
steeds niet gevolgd wordt of nog meer schulden opgebouwd
worden, kan de Lokale Advies Commissie beslissen om de
energietoevoer af te sluiten.

Afsluitingen na advies LAC elektriciteit (2015)
Daling tegenover 2014
342 (0,04%)
342 (0,04%)

271 (0,04%)

95 (0,03%)
182 (0,04%)

Totaal

-11%

2014

2015

1.247 (0,05%)

1.115 (0,04%)

Afsluitingen na advies LAC aardgas (2015)
Daling tegenover 2014

634 (0,11%)
313 (0,08%)

377 (0,09%)

113 (0,06%)
231 (0,09%)

Totaal

-5%

2014

2015

1.763 (0,10%)

1.668 (0,09%)
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