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Adviesvraag sociale openbaredienstverplichtingen energie 

 

Mevrouw de minister 

Op 11 juni 2012 vroeg u de SERV om advies over een voorontwerp van besluit tot wijziging van 

het Energiebesluit van 19 november 2010, wat de sociale openbaredienstverplichtingen en de 

energiescans betreft. Hierbij vindt u het advies. 

De SERV waardeert de verbeteringen aan de bestaande wettelijke regeling die vervat zitten in 

het ontwerpbesluit. Wel formuleert de SERV in dit advies nog een aantal aandachtspunten. 

Daarnaast vindt de SERV de uitgevoerde evaluatie te eng. De raad betreurt dat de ruimere ener-

giearmoede-problematiek en het ruimere sociaal energiebeleid niet meegenomen zijn in de eva-

luatie. Zoals opgenomen in zijn werkprogramma, bereidt de SERV momenteel op eigen initiatief 

een analyse van het sociaal beleid in de energie- en watersector voor, waarin ook de gratis kWh 

maatregel en het preventief energie-armoedebeleid aan bod komen. 

 

 

 

 

Hoogachtend 

 

 

Pieter Kerremans Karel Van Eetvelt 

administrateur-generaal voorzitter 

 

Bijlage(n): 

Kopie:
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Krachtlijnen van het advies 

De SERV waardeert de uitgebreide en ruime consultatie die het traject voor de evalua-

tie van de sociale openbare dienstverplichtingen voorzag. Bovendien waardeert de 

Raad dat de evaluatie de situatie in Vlaanderen vergelijkt met deze in andere gewesten 

en landen. Een interessante vaststelling die hieruit vloeit, is dat het Waals en het Brus-

sels Gewest een ruimere definitie hanteren voor de groep ‘beschermde klant’ en hier 

ook andere voordelen aan verbinden. Terzake vraagt de SERV dat Vlaanderen pleit 

voor een harmonisatie en uitbreiding van de definitie op federaal niveau. Inhoudelijk 

betreurt de SERV wel dat de evaluatie te eng was en niet de ruimere energiearmoede-

problematiek omvat. Verder stelt de Raad vast dat de gratis kWh maatregel in een af-

zonderlijk evaluatietraject vervat zit. Zoals opgenomen in zijn werkprogramma, bereidt 

de SERV momenteel op eigen initiatief een analyse van het sociaal beleid in de ener-

gie- en watersector voor, waarin ook de gratis kWh maatregel en het preventief ener-

gie-armoedebeleid aan bod komen. 

Wat het ontwerpbesluit zelf betreft, verwelkomt de SERV de wijzigingsvoorstellen die 

een terugkeer van de door de netbeheerder beleverde klanten naar de vrije mark facili-

teren. Toch heeft de Raad bedenkingen bij de hoogte van het gereguleerde tarief van 

de sociale leverancier. Gezien het gereguleerde tarief een federale bevoegdheid be-

treft, vraagt de SERV een grondige evaluatie bij de overheveling van deze bevoegd-

heid naar Vlaanderen. Daarnaast vraagt de Raad dat gewaakt wordt over de impact op 

de marktwerking van de bijkomende verplichtingen m.b.t. een betere dienstverlening 

voor de leveranciers. Nieuwe en vooral kleine leveranciers kunnen benadeeld worden 

door de bijkomende administratieve lasten.  

Verder vraagt de Raad om een flexibeler en ruimer kader voor energiescans te voor-

zien. De energiescans moeten op sleutelmomenten worden voorzien en de afbakening 

van de doelgroep moet verder bekeken worden. Tot slot steunt de SERV de voorge-

stelde wijziging inzake het verbod op afsluitingen van de minimale levering van stroom 

gedurende de winterperiode. 
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Advies  

1. Situering adviesvraag 

Op 11 juni 2012 ontving de SERV een adviesvraag van de Vlaamse minister van Ener-

gie, Wonen, Steden en Sociale Economie over het ontwerp van besluit van de Vlaam-

se Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het 

Energiebesluit van de Vlaamse regering van 19 november 2010, wat de sociale open-

baredienstverplichtingen betreft.  

De voorgestelde wijzigingen in het ontwerpbesluit volgen op een evaluatie van de ef-

fectiviteit en de efficiëntie van de sociale openbaredienstverplichtingen. Die evaluatie 

werd afgesproken in het Vlaams Regeerakkoord 2009-2014. VEA en VREG voerden 

de evaluatie uit en maakten eind september 2011 een evaluatierapport over aan de 

minister bevoegd voor energie. Dat evaluatierapport werd op 28 november 2011 voor-

gesteld aan een ruim publiek. Op 9 december 2011 keurde de Vlaamse Regering een 

conceptnota goed dat een traject voorstelde om de vastgestelde aandachtspunten in-

zake de sociale openbare dienstverplichtingen op te lossen. Het ontwerpbesluit betreft 

maatregelen waarvoor een verankering in de regelgeving vandaag al mogelijk en aan-

gewezen is. Voor de uitwerking van een tweede reeks aanbevelingen is detailonder-

zoek en bijkomend overleg met uitvoerders en belanghebbenden nodig vooraleer de 

vertaling ervan in regelgeving kan aangevat worden. 

Het ontwerpbesluit stelt wijzigingen voor op het vlak van: 

 Maatregelen ter verbetering van de dienstverlening van de leveranciers; 

 Maatregelen om de terugkeer naar de vrije markt te faciliteren; 

 Maatregelen met betrekking tot budgetmeters voor elektriciteit en aardgas; 

 Maatregelen met betrekking tot het afsluiten van de toevoer van elektriciteit en 

aardgas; 

 Optimalisatie van de sociale statistieken die de leveranciers en netbeheerders 

jaarlijks bezorgen aan de VREG; 

 Aanpassing van de definitie van de gratis huishoudelijke energiescans. 
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2. Advies 

2.1. Bemerkingen inzake de evaluatie 

Ruime consultatie en overleg tijdens het evaluatietraject 

De SERV waardeert de uitgebreide en ruime consultatie tijdens de evaluatie van de 

sociale openbare dienstverplichtingen. Concreet kwam het evaluatierapport tot stand 

na een ruime consultatie met onder andere: Samenlevingsopbouw, de VVSG, de leve-

ranciers, de netbeheerders, het werkveld armoedebestrijding en welzijn, de OCMW’s, 

de Lokale Adviescommissies en de adviesraden SERV en Minaraad.  

De Raad waardeert tevens dat de evaluatie de situatie in Vlaanderen vergelijkt met 

deze in andere gewesten en landen. Dit levert interessante inzichten op. Zo blijken de 

andere gewesten een andere aanpak ter bescherming van kwetsbare energieconsu-

menten te hanteren. Zo installeert de netbeheerder in Wallonië ook budgetmeters bij 

belevering door commerciële leveranciers terwijl het Brussels Gewest geen budgetme-

ters gebruikt. Een andere vaststelling is dat Wallonië en Brussel een ruimere definitie 

hanteren voor de groep ‘beschermde klant’ en hier ook andere voordelen aan verbin-

den. Terzake vraagt de SERV  dat Vlaanderen pleit voor een harmonisatie en uitbrei-

ding van de definitie op federaal niveau.  

De vergelijking met andere landen leert ook dat Vlaanderen gemiddeld meer maatrege-

len neemt ter bescherming van de consument in de energiemarkt en een vrij verre-

gaande wetgeving heeft met het oog op bescherming van kwetsbare energieconsu-

menten.  

Evalueer de ruimere sociale beleid en de energiearmoede-problematiek 

De SERV vindt het een goede zaak dat het beleid inzake sociale openbare dienstver-

plichtingen geëvalueerd wordt maar meent dat de focus van de evaluatie, zoals afge-

bakend in de evaluatieopdracht aan VREG en VEA, te eng was. Een ruimere evaluatie 

van de energiearmoede-problematiek in Vlaanderen is nodig met inbegrip van de rol 

van de diverse instrumenten voor de aanpak ervan. De sociale openbaredienstver-

plichtingen vormen immers maar één en in hoofdzaak curatieve manier om energie-

armoede aan te pakken, naast andere en ook meer preventieve maatregelen, die in 

bepaalde gevallen effectiever en efficiënter kunnen zijn. Dergelijke preventieve maat-

regelen kunnen (gedeeltelijk) vermijden dat de afnemer met betalingsproblemen van 

zijn energiefactuur kampt.  

De SERV stelt vast dat de gratis kWh maatregel niet samen met de sociale openbare-

dienstverplichtingen werd geëvalueerd en in een afzonderlijk evaluatietraject is opge-

nomen. 
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De SERV bereidt alvast op eigen initiatief een ruimere analyse voor over het sociaal 

beleid in de energiesector, waarin ook de gratis kWh en het preventief energie-

armoedebeleid aan bod zullen komen.1  

2.2. Bemerkingen inzake marktwerking 

Volgens de sociale statistieken 2010 van de VREG blijkt 60% van de afnemers bij net-

beheerders weer te vertrekken naar een commerciële leverancier. Desondanks is er de 

laatste jaren een systematische groei van afnemers die door de netbeheerders bele-

verd worden.  

Het ontwerp van wijzigingsbesluit bevat enerzijds maatregelen om te vermijden dat 

commerciële leveranciers de herintrede van ‘gedropte’ (door netbeheerders beleverde) 

klanten op de commerciële markt zouden belemmeren. Zo wordt het berichtenverkeer 

tussen leveranciers en netbeheerders aangepast, zodat leveranciers voor een nieuwe 

klant niet meer kunnen afleiden of deze betalingsproblemen had bij een vorige leve-

rancier. Ook wordt in het ontwerp van besluit de ‘toelaatbare redenen voor weigering 

van klanten’ opgenomen. Vermoedens van insolvabiliteit die leveranciers kunnen aflei-

den van de einddatum van het contract en/of naar de vorige leverancier2, kunnen dan 

niet meer leiden tot een systematische weigering door commerciële leveranciers.  

Anderzijds bevat het ontwerpbesluit voorstellen om door netbeheerders beleverde 

klanten aan te moedigen om terug naar de commerciële markt te aan. Zo wordt voor-

gesteld dat de netbeheerder in de briefwisseling met door de leverancier opgezegde 

klanten dient melding te maken van zowel het tarief dat de netbeheerder aanrekent 

alsook het gemiddelde en het laagste tarief bij de commerciële leveranciers.  

Daarenboven neemt sinds 10 november 2011 de V-test ook het gereguleerde netbe-

heerderstarief op in de leveranciersvergelijking.  

Betere marktwerking door verbetering herintreding goede zaak 

De SERV verwelkomt deze wijzigingsvoorstellen inzake de maatregelen om de terug-

keer van door de netbeheerder beleverde klanten naar de vrije markt te faciliteren en 

dus voor een betere marktwerking zorgen.  

                                                

1 Dit initiatief vormt een onderdeel van de werkprogramma van de SERV van 2012. Het SERV-

werkprogramma 2012 stelt daarover: “VEA en VREG hebben recent evaluaties uitgevoerd van de sociale 
openbare dienstverplichtingen inzake energie. Zij vormen de basis voor wijzigingen aan de regelgeving. In 
de watersector is de enige sociale openbare dienstverplichtingen momenteel de 15 m³ gratis. Over een 
eventuele verdere invulling wordt beslist na de evaluatie en aanpassingen in de energiesector. Voortbou-
wend op deze evaluaties zal de SERV op eigen initiatief het ruimere kader van het sociaal beleid in de 
energie- en watersector bekijken, ook in het licht van de toekomstige ontwikkelingen en uitdagingen (bv. 
link met energiebesparing en hernieuwbare energie, toenemende energieprijzen…). 

2 De meeste leveranciers vragen op hun contract naar de einddatum van het contract of naar wie de vorige 
leverancier is. Indien blijkt dat de einddatum zeer kort in de toekomst ligt of de vorige leverancier de 
netbeheerder is, doet dit bij de leverancier vermoeden dat de potentiële klant mogelijk een wanbetaler 
is, doet dit bij de leverancier vermoeden dat de potentiële klant mogelijk een wanbetaler is waardoor de 
leverancier deze potentiële klant sneller zal weigeren. 
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Evalueer na staatshervorming het gereguleerde netbeheerderstarief 

Toch heeft de SERV ook enkele bedenkingen. Ten eerste over de hoogte van het ge-

reguleerde netbeheerderstarief. De netbeheerders rekenen aan de door hen beleverde 

consumenten (op uitzondering van beschermde afnemers) een ontradend tarief aan 

dat gemiddeld 30 procent hoger zou liggen dan op de commerciële markt. Het tarief 

van de sociale leverancier weerspiegelt het gemiddelde van de drie duurste contrac-

ten.3 Gegeven de reeds moeilijke financiële toestand van gedropte afnemers en hun 

vaak zwakke kennis van de energiemarkt, lijkt dit percentage te penaliserend en per-

vers te werken. Verder blijkt dat meer dan 85% van deze klanten niet tot de groep van 

‘beschermde afnemers’ hoort4. Het gereguleerde tarief is echter een federaal bevoegd-

heid en dient door de CREG goedgekeurd te worden. De SERV vraagt wel een grondi-

ge evaluatie van dat tarief bij de overheveling van deze federale tariefbevoegdheid 

naar Vlaanderen. Ten tweede wijst de SERV naar de potentiële verbeterpunten ten 

gevolge van de regionalisering van het Fonds ter Reductie van de Globale Energie-

kost. De regionalisering van het fonds laat een coherentere aanpak toe en kan de sa-

menwerking tussen het Fonds en de OCMW’s bestendigen en versterken.  

Waak over de impact op nieuwe en kleine leveranciers 

De SERV apprecieert dat het ontwerp van wijzigingsbesluit de dienstverlening door de 

leveranciers in de uitvoering van de sociale openbare dienstverplichtingen tracht te 

verbeteren, maar vraagt te waken over de administratieve lasten die hiermee gepaard 

gaan. Zo wordt voorgesteld om de leveranciers te verplichten om een rechtstreeks con-

tact voor OCMW’s te voorzien5 om de bereikbaarheid en dienstverlening te verbeteren 

en wordt bijkomende rapportering inzake de opmaak van de sociale statistieken ge-

vraagd. Deze administratieve lasten kunnen voor nieuwe en vooral kleine leveranciers 

een probleem vormen, hetgeen de marktwerking niet ten goede komt. 

 

2.3. Bemerkingen inzake energiescans 

Bied een flexibeler en ruimer kader voor energiescans 

De SERV vraagt om energiescans op maat mogelijk te maken ook voor de meest 

kwetsbare doelgroepen, waarvoor dit instrument trouwens vanaf 2014 zou worden 

voorbehouden6. Daarom zouden energiescans een flexibel kader moeten bieden, 

                                                

3 Verslag van de Hoorzitting van 26 januari 2012 inzake de evaluatie van de sociale openbaredienstver-
plichtingen. Verslag namens de Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie uitgebracht 
door mevrouw Sonja Claes, 23 maart 2012. Stuk 1545 (2011-2012) – nr.1 

4 OASeS, Universiteit Antwerpen. Energiearmoede in België, 2011. p. 110. 

5 Zoals nu al bestaat voor de netbeheerders. 

6 Art 6.4.1/8 van het Energiebesluit stelt dat de netbeheerders in 2012 een energiescan uitvoeren per 200 
huishoudelijke toegangspunten. In 2013 verlaagt het quotum tot 1 per 400 huishoudelijke toegangs-
punten. Vanaf 2014 vervalt de quotum en dienen de netbeheerders een energiescan te laten uitvoeren 
de meest kwetsbare doelgroepen die erom verzoeken (zie art. 6.4.1/8 voor de lijst van rechthebben-
den).   
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waarbij naar gelang de noodzaak andere taken kunnen worden uitgevoerd. Het ont-

werpbesluit voorziet met de nieuwe definitie van een energiescan (art. 1) echter in een 

sterke uitbreiding van de bestaande taken die tijdens het eerste bezoek moeten wor-

den uitgevoerd (nl. toelichting premie, leveranciersvergelijking en de uitvoering van 5 

bijkomende energiebesparende maatregelen). Flexibiliteit lijkt nodig om afhankelijk van 

de situatie van de (kwetsbare) bewoner de verschillende taken anders over de bezoe-

ken te spreiden en bijvoorbeeld te verschuiven van de basisscan naar het voortgangs-

controlebezoek. Eventueel kan dit verder worden gespecifieerd via de minimale criteria 

met als  voorwaarde dat de beleidsintenties duidelijk en eenduidig zijn.  

Voorzie energiescans op sleutelmomenten 

Volgens de raad lijkt het opportuun om op bepaalde sleutelmomenten een energie-

scan te voorzien, bijvoorbeeld wanneer een budgetmeter geplaatst wordt of wanneer 

klanten schuldenvrij worden.  

 Zo zou bij de plaatsing van een nieuwe budgetmeter een koppeling met een ener-

giescan kunnen gebeuren. Klanten zijn veelal onwetend over de werking van een 

budgetmeter en bovendien lijkt elke vorm van energiebegeleiding op zo’n moment 

zeer zinvol. 

 Een andere sleutelmoment betreft het moment dat klanten schuldenvrij zijn. Een 

van de voorgestelde wijzigingen in het voorliggende ontwerpbesluit houdt in dat 

klanten die door de netbeheerder worden beleverd (via gewone meter of budget-

meter) en die schuldenvrij zijn, hiervan actief worden op de hoogte gebracht en een 

overzicht krijgen toegestuurd van de tarieven die leveranciers op dit moment aan-

rekenen, alsook wat de netbeheerder aanrekent. De SERV vraag zich af waarom 

hier 6 maanden moeten overgaan. Indien mogelijk gebeurt dit beter meteen nadat 

de schulden afgelost zijn. Dit neemt niet weg dat de SERV deze aanpassing ver-

welkomt en meent dat een koppeling met het aanbod van een energiescan te 

overwegen valt.  Eens de klant schuldenvrij is bij de netbeheerder, krijgt deze een 

afspraak van een energiescanner die met de klant de leveranciersvergelijking uit-

voert en die de klant verder begeleidt naar de vrije energiemarkt. Tegelijkertijd kan 

er een energiescan worden uitgevoerd, om de klant verder te sensibiliseren om 

schuldenvrij te blijven.  

Herbekijk de afbakening van de doelgroep 

De SERV meent dat de afgebakende doelgroep voor energiescans, zoals omschre-

ven in artikel 6.4.1/8 van het Energiebesluit herziening verdient. Dit artikel stelt dat de 

energiescan dient uitgevoerd te worden indien de rechthebbende afnemer de netbe-

heerder hierom verzoekt. De betreffende afnemers informeren kan moeilijk, gezien de 

privacywetgeving het onmogelijk maakt om vrij te geven wie tot de afgebakende doel-

groepen behoren.  

Een automatisering lijkt een mogelijkheid om rechten toe te kennen aan zij die dit 

recht anders mislopen door onwetendheid. Verder lijkt de afgebakende doelgroep in de 

praktijk beperkt te zijn afgebakend en kan een mogelijke uitbreiding overwogen wor-

den. Mogelijke uitbreidingen van de doelgroep die onderzocht kunnen worden zijn : 
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 Alle klanten met een budgetmeter elektriciteit; 

 Alle gedropte klanten (en niet enkel zij waarvoor de DNB een verzoek tot afslui-

ting bij het LAC indiende); 

 Alle gebruikers van een aardgasbudgetmeter (en niet enkel zij die genieten van 

een minimumlevering aardgas). 

 

2.4. Bemerkingen inzake afsluitingen 

Het verbieden van afsluitingen in de winterperiode goede zaak 

De SERV steunt de voorgestelde wijziging aan het bestaande artikel 5.5.6 van het 

Energiebesluit dat erin voorziet dat huishoudelijke afnemers die gebruik maken van de 

minimale levering van elektriciteit aan 10 ampère niet kunnen afgesloten worden 

tijdens de winterperiode die loopt van 1 december tot 1 maart. In het betreffende arti-

kel uit het Energiebesluit wordt voorgesteld om uitdrukkelijk toe te voegen dat het ver-

bod op afsluitingen ook betrekking heeft op de minimale levering van elektriciteit waar-

door een ononderbroken minimale levering gedurende de hele winterperiode in de 

regelgeving wordt verankerd.7  

2.5. Tekstuele bemerking 

In de nota aan de leden van de Vlaamse Regering is er in de artikelsgewijze bespre-

king van artikel 9 sprake van “netbeheerders” die moeten voorzien in een rechtstreeks 

telefoonnummer en e-mailadres dat voorbehouden is voor OCMW-medewerkers en 

sociale huisvestingsmaatschappijen voor informatievragen in het kader van de bege-

leiding van klanten van de leveranciers. Wellicht wordt, comfort het wijzigingsbesluit en 

de overige tekst van de nota, “leveranciers” bedoeld in plaats van netbeheerders. 

                                                

7 De minimale levering in de elektriciteitsbudgetmeter van 10 ampère kan -  na advies van de lokale ad-

viescommissie - uit de budgetmeter gehaald worden. Een budgetmeter waar de minimumlevering van 10 
ampère werd uit verwijderd, is een naakte budgetmeter. De gebruiker heeft dan enkel stroom als hij zelf 
kan opladen.  
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