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Sociale bescherming warmteklanten 

Brussel, 23 juli 2018 
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Adviesvraag: Ontwerp van besluit 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 

Adviesvrager: Bart Tommelein - Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Ontvangst adviesvraag: 12 juli 2018 

Adviestermijn: 30 

Decretale opdracht: SERV-decreet 7 mei 2004 art. 20 (SAR-functie) 

Goedkeuring raad: 23 juli 2018 

 

   

Contactpersoon:  Yves Pepermans - ypepermans@serv.be 
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De heer Bart Tommelein 

Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie 

Kreupelenstraat 2 

1000 BRUSSEL 

 

 

contactpersoon ons kenmerk Brussel 

Yves Pepermans SERV_BR_20180723_Sociale_bescherming_warmteklanten_ADV 23 juli 2018 

ypepermans@serv.be   

Adviesvraag ontwerp van besluit houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 16/09/1997 betreffende de samenstelling en de werking van de lokale 
adviescommissie omtrent de minimale levering van elektriciteit, gas en water en van het 
Energiebesluit van 19/11/2010, wat betreft de distributie en levering van thermische 
energie 

Mijnheer de minister 

 

Op 12 juli 2018 heeft u de SERV om advies gevraagd over de sociale bescherming van 
residentiële afnemers van thermische netten.  

De SERV verwelkomt de beslissing van de Vlaamse Regering om een hele resem sociale 
aspecten van de levering van thermische energie beter te regelen. Op deze manier komt er 
een duidelijk juridisch kader dat de procedure en verantwoordelijkheden bij wanbetaling door 
huishoudelijke afnemers regelt. Een gelijkwaardige bescherming van huishoudelijke afnemers 
van thermische energie en aardgas is essentieel voor het maatschappelijk draagvlak van 
thermische netten. 

De sociale partners kiezen er voor om prioriteit te verlenen aan andere adviesdossiers en gaan 
daarom niet dieper in op deze adviesvraag. Voor standpunten en ideeën omtrent dit dossier 
verwijzen we naar eerdere adviezen “Warmtegolf voor Vlaanderen” van 12 juli 2016 en “Alle 
stekkers uit energiearmoede” van 23 mei 2016. 

Hoogachtend 

  

Hans Maertens  

voorzitter   

 


