Bijlage aan de Algemene Voorwaarden: openbare dienstverplichtingen met betrekking tot de levering aan beschermde klanten in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de elektriciteits- en aardgasmarkt
Overeenkomstig artikel 25ter van de Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en artikel 20bis van de
Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende de wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende
wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, reproduceert OCTA+ hieronder de openbare
dienstverplichtingen met betrekking tot de levering aan beschermde klanten.
I. ELEKTRICITEITSMARKT
- het is betrokken in een proces van schuldbemiddeling met een erkend
bemiddelingscentrum of in een proces van collectieve schuldregeling.
Uittreksel uit “Hoofdstuk IVbis. Openbare dienstverplichtingen betreffende de
Artikel 25octies. § 1. Indien het in artikel 25sexies, § 5 bedoelde aanzuiveringsplan niet
levering van elektriciteit”
wordt nageleefd en de afnemer niet is erkend als beschermde afnemer overeenkomstig
artikel 25septies, § 3, kan de leverancier de vrederechter slechts vragen om het contract
Artikel 25ter. De leverancier moet, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien
dat hem verbindt met het gezin te verbreken na het doorlopen van de procedure die is
werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract
voorzien in de artikelen 25ter tot 25sexies, en na handhaving van de levering op een
overmaken en hem de algemene leveringsvoorwaarden mee te delen evenals, met
ononderbroken manier met begrenzer gedurende een periode van minimum 60 dagen.
name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze
Een maand voor de datum van de indiening van de aanvraag om verbreking bij de
ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers. De leverancier kan
vrederechter, brengt de leverancier de afnemer via aangetekende zending ervan op de
evenwel, binnen dezelfde termijn, schriftelijk weigeren een voorstel van
hoogte dat hij van plan is het O.C.M.W. van de gemeente waar het leveringspunt van
leveringscontract te doen aan een van zijn of gewezen afnemers die noch zijn schulden
het gezin zich bevindt op de hoogte te brengen. Deze brief stelt het gezin ervan op de
heeft aangezuiverd, noch een betalings- of aanzuiveringsplan is nagekomen.
hoogte dat het gerechtigd is om te weigeren dat zijn naam wordt doorgegeven aan het
De Regering kan de modaliteiten van deze verplichting nader bepalen.
O.C.M.W., middels een aangetekende brief gericht tot de leverancier binnen een termijn
[…]
van tien dagen na de ontvangst van deze brief. Als deze termijn verstreken is, moet de
Artikel 25sexies. § 1. In geval van niet-betaling van het bedrag van het
aanvraag om verbreking bij de vrederechter door de leverancier bekendgemaakt
elektriciteitsverbruik vermeld op de factuur binnen de 15 dagen na de verzending van
worden aan het O.C.M.W. van de gemeente waar de afnemer zijn woonplaats heeft. De
de aanmaning, start de leverancier de procedure tot plaatsing van een
leverancier kan slechts tot afsluiting overgaan na kennisgeving aan de afnemer van het
vermogensbegrenzer. De reële kosten van de plaatsing en de verwijdering van de
vonnis tot verbreking van het contract door de vrederechter.
vermogensbegrenzer zijn ten laste van de distributienetbeheerder.
§ 2. Indien het in artikel 25sexies, § 5 bedoelde aanzuiveringsplan niet wordt nageleefd,
§ 2. Met het oog op de plaatsing van de begrenzer richt de leverancier per aangetekend
kan het O.C.M.W. op basis van het onderzoek dat het gedaan heeft voor het opstellen
schrijven een ingebrekestelling aan het gezin, waarin hij het gezin verwittigt van de op
van het zuiveringsplan, het statuut van beschermde afnemer toekennen en het licht
handen zijnde plaatsing van de begrenzer en informeert over zijn intentie het O.C.M.W.
tegelijkertijd de distributienetbeheerder in die instaat voor een noodlevering.
van de gemeente waar het leveringspunt van het gezin zich bevindt, op de hoogte te
§ 3. Indien het in artikel 25sexies, § 5 bedoelde aanzuiveringsplan niet wordt nageleefd,
stellen.
kan het gezin dat niet voldoet aan de voorwaarden genoemd in artikel 25septies, § 3
Deze brief stelt het gezin er tevens van op de hoogte dat het gerechtigd is om binnen
zich ook tot de Commissie wenden om dit statuut te bekomen. De toekenningcriteria
een termijn van tien dagen na de ontvangst van deze brief te weigeren dat zijn naam
houden rekening met de inkomsten en de samenstelling van het gezin. De Regering
wordt doorgegeven aan het O.C.M.W., middels een aangetekende brief gericht tot de
bepaalt de inkomens die in aanmerking genomen moeten worden en de procedure die
leverancier.
door de Commissie gevolgd moet worden voor het bekomen van het statuut van
§ 3. De plaatsing kan ten vroegste plaatsvinden tien dagen na de termijn van tien dagen
beschermde afnemer. Zodra dit statuut wordt bekomen, brengt de Commissie de
waarover het gezin beschikt om te weigeren dat zijn naam wordt meegedeeld aan het
noodleverancier ervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer bevoorraad door
O.C.M.W..
de noodleverancier.
§ 4. In geen geval mag elektriciteit die bestemd is voor huishoudelijk gebruik worden
§ 4. Vanaf het ogenblik dat het gezin het bewijs heeft geleverd dat het één van de
afgesloten zonder de goedkeuring van de vrederechter.
voorwaarden genoemd in artikel 25septies, § 3 vervult of vanaf de beslissing van het
§ 5. Onmiddellijk na de plaatsing van de begrenzer, brengt de leverancier het
O.C.M.W. of van de Commissie om het statuut van beschermde afnemer toe te kennen,
desbetreffende O.C.M.W. op de hoogte. Het O.C.M.W. kan dan een maatschappelijk
worden de gevolgen van het contract gesloten met de leverancier, in overeenstemming
onderzoek laten uitvoeren bij het gezin waarvan de naam werd meegedeeld, met het
met dit contract geschorst en de leverancier kan de vrederechter niet vragen het
doel samen met het gezin een oplossing te vinden voor de betalingsmoeilijkheden
contract te verbreken gedurende de duur van de schorsing van het contract. De
waarmee het kampt. Indien het O.C.M.W. meent dat de sociale toestand, de technische
leveranciers en de noodleverancier delen wederzijds aan elkaar en periodiek de staat
verbruiksvoorwaarden of de gezinssamenstelling dit rechtvaardigen, kan het O.C.M.W.
van opvolging mede van het aanzuiveringsplan dat werd ondertekend met het oog op
de leverancier gelasten dat deze, voor een door hem vastgestelde periode die niet
de toepassing van § 5. Ingeval een afnemer door dezelfde leverancier wordt bevoorraad
langer mag zijn dan zes maanden, het initiële vermogen waarover het gezin beschikte,
in gas en elektriciteit, brengt de erkenning als beschermde afnemer voor elektriciteit
herstelt met een bovengrens van 4.600 watts. Deze periode wordt benut om, eventueel
automatisch de erkenning met zich van de bescherming voor gas.
met de hulp van de dienst schuldbemiddeling, een redelijk plan op te stellen voor de
§ 5. Indien de beschermde afnemer zijn schulden heeft aangezuiverd ten aanzien van
aanzuivering van de schulden, en om begeleidingsmaatregelen in te voeren.
zijn leverancier, neemt de opschorting een einde en heeft het contract tussen de
§ 6. Het gezin kan vragen dat de begrenzer wordt weggenomen zodra zijn situatie
leverancier en de beschermde afnemer opnieuw zijn volle uitwerking. Indien hij evenwel
geregulariseerd is of wanneer het reeds de helft van de schuld heeft aangezuiverd in
schulden heeft opgebouwd ten aanzien van de noodleverancier, dan kan de
naleving van het aanzuiveringsplan. In dit geval zal de leverancier de begrenzer laten
noodleverancier zijn schulden met alle rechtsmiddelen terugvorderen. Niettemin kan de
weghalen binnen de 15 dagen na de aanvraag.
beschermde afnemer, zodra hij de leverancier de helft van zijn schulden heeft
§ 7. In geval er onderhandeld wordt over een aanzuiveringsplan, laat de leverancier de
terugbetaald met inachtneming van het aanzuiveringsplan, vragen dat de begrenzer
vermogensbegrenzer weghalen binnen de 15 dagen na ontvangst van het
wordt verwijderd. In dat geval, gaat de leverancier, binnen de 15 dagen volgend op de
aanzuiveringsplan en van een document waarin wordt gesteld dat het O.C.M.W. het
aanvraag, over tot verwijdering.
gezin begeleidt.
Indien de beschermde afnemer zijn aanzuiveringsplan ten aanzien van zijn leverancier
§ 8. Indien het aanzuiveringsplan niet wordt nageleefd, kan de leverancier het vermogen
niet nakomt doch zijn aanzuiveringsplan ten aanzien van de noodleverancier betaalt,
opnieuw laten beperken tot het voorheen begrensde vermogen.
wordt de levering door de noodleverancier na een periode van zes maanden beperkt tot
§ 9. De Regering kan de nadere regels van § 1 tot 8. bepalen.
een vermogen van 1 380 watts. Bovendien, wordt het genot van het uitgebreid specifiek
Artikel 25septies. § 1. Vanaf de ingebrekestelling bedoeld in artikel 25sexies, § 2 wordt
sociaal tarief bedoeld in artikel 25tredecies behouden maar worden de jaarlijks
het gezin dat erom verzoekt erkend als “beschermde afnemer” indien het één of
kosteloze 500 Kwu hem ontnomen.
meerdere van de voorwaarden opgesomd in § 3 van dit artikel vervult. Zodra hij het
Indien de beschermde afnemer in gebreke blijft de noodleverancier te betalen nadat
bewijs ontvangen heeft dat de afnemer beschermd is, overeenkomstig § 3 van dit
deze hem in gebreke heeft gesteld, bezorgt deze leverancier de naam en het adres van
artikel, levert de distributienetbeheerder hem als noodleverancier en plaatst hij een
de beschermde afnemer aan het O.C.M.W. van de gemeente van het leveringspunt van
begrenzer van 1 380 watt indien nog geen enkele vermogensbegrenzer geplaatst werd.
elektriciteit. Indien uiterlijk zestig dagen na de overmaking van de naam van de
De leverancier onderhandelt met zijn afnemer over een aanzuiveringsplan dat
beschermde afnemer aan het O.C.M.W., dit laatste aan de noodleverancier niet heeft
gebaseerd is op de toestand vastgesteld op het ogenblik van de overdracht. Hij deelt dit
laten weten dat deze afnemer geniet van een sociale hulp vanwege het O.C.M.W. of
plan mede aan de noodleverancier.
geen voorstel van aanzuiveringsplan voor alle schulden t.a.v. de noodleverancier mede
§ 2. Onmiddellijk nadat de noodleverancier de aanvraag tot bescherming van het gezin
ondertekend voor akkoord door de abonnee, heeft overgemaakt aan de
ontvangen heeft, brengt hij het gezin via een aangetekende brief ervan op de hoogte
noodleverancier, kan de noodleverancier voor de vrederechter de verbreking vragen van
dat hij van plan is zijn identiteit bekend te maken aan het O.C.M.W. van de gemeente
het contract van noodlevering. De opzegging van het contract van noodleverancier
waar zijn leveringspunt gelegen is. Deze brief stelt het gezin ervan op de hoogte dat het
brengt, ongeacht het eerste lid van deze paragraaf, de opzegging van het contract met
gerechtigd is om te weigeren dat zijn naam wordt doorgegeven aan het O.C.M.W.,
de oorspronkelijke leverancier met zich mee.
middels een aangetekende brief gericht tot de noodleverancier binnen een termijn van
De Regering kan de modaliteiten van deze procedures bepalen.
tien dagen na de ontvangst van deze brief. Het O.C.M.W. kan een maatschappelijk
§ 6. In alle gevallen waarin de vrederechter de verbreking van een contract van levering
onderzoek instellen bij het gezin waarvan de naam meegedeeld werd, met het oog om
uitspreekt tussen 1 oktober en 31 maart, kan hij de levering bevelen ten laste van de
samen een oplossing te zoeken voor de betalingsmoeilijkheden waarmee het gezin te
afnemer, beperkt of niet, door de noodleverancier, voor de termijn tussen de effectieve
kampen heeft. Wanneer het O.C.M.W. van oordeel is dat de maatschappelijke situatie,
verbreking van het contract en 31 maart.
de samenstelling van het gezin of de technische verbruiksvoorwaarden dat
Tussen 1 oktober en 31 maart, in de gevallen waarbij de menselijke waardigheid
rechtvaardigen, dan kan het O.C.M.W. de noodleverancier gebieden het oorspronkelijke
aangetast wordt omdat er geen elektriciteit is, kan het O.C.M.W. op ieder moment de
vermogen waarover het gezin beschikte te herstellen, met een bovengrens van 4 600
noodleverancier verplichten te leveren ten laste van de afnemer, beperkt of niet.
watt.
De Regering kan na advies van de Commissie de aanvullende regels en voorwaarden
§ 3. Het gezin wordt erkend als beschermde afnemer indien het aan één of meerdere
vaststellen met betrekking tot de leveringen in de winter van deze paragraaf. Zij kan
van de volgende voorwaarden voldoet:
uitzonderlijk de winterperiode verlengen tot 31 maart indien het klimaat dat vereist.
- het geniet van het specifiek sociaal tarief;
[…]

Artikel 25tredecies. De sociale bescherming voorzien door het ministerieel besluit van
15 mei 2003 tot vaststelling van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan
de residentiële beschermde klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie
wordt uitgebreid tot de afnemers die worden bevoorraad door de
distributienetbeheerder krachtens deze ordonnantie.
[…]
II. GASMARKT
Uittreksel uit “Hoofdstuk Vbis. Verplichtingen van openbare dienst
betreffende de levering van gas”
Artikel 20bis. De leverancier moet, aan elke afnemer die erom verzoekt, binnen tien
werkdagen een redelijk en niet-discriminerend voorstel van leveringscontract
overmaken en hem de algemene leveringsvoorwaarden mee te delen evenals, met
name wanneer de afnemer een huishoudelijke afnemer is, de bepalingen van deze
ordonnantie die betrekking hebben op de beschermde afnemers. De leverancier kan
evenwel, binnen dezelfde termijn, weigeren schriftelijk een voorstel van
leveringscontract te doen aan een van zijn of gewezen afnemers die noch zijn schulden
heeft aangezuiverd, noch een betalings- of aanzuiveringsplan is nagekomen.
De Regering kan de modaliteiten van deze verplichting nader bepalen.
[…]
Artikel 20quater. § 1. In geval van niet-betaling van het gefactureerde bedrag voor het
gasverbruik binnen 10 dagen na de verzending van de aanmaning tot betaling, kan de
leverancier een brief zenden naar het gezin om het in te lichten over zijn voornemen het
O.C.M.W. van de gemeente waar zijn leveringspunt zich bevindt, op de hoogte te
brengen. Deze brief brengt het gezin er tevens van op de hoogte dat het gerechtigd is
om binnen een termijn van tien dagen na de ontvangst van deze brief te weigeren dat
zijn naam wordt doorgegeven aan het O.C.M.W., middels een aangetekende brief
gericht aan de leverancier.
§ 2. De leverancier kan geen afsluiting van gas bestemd voor huishoudelijk gebruik
doorvoeren zonder vooraf de procedure, beschreven in dit hoofdstuk, te hebben
gevolgd en zonder de toestemming van de vrederechter.
§ 3. Binnen tien dagen na verzending van de brief bedoeld in § 1 en indien het gezin het
doorgeven van zijn naam aan het O.C.M.W. niet heeft geweigerd overeenkomstig
paragraaf 1, verwittigt de leverancier het O.C.M.W. Binnen 60 dagen na die verwittiging,
kan het O.C.M.W. een maatschappelijk onderzoek laten uitvoeren bij het gezin waarvan
de naam is meegedeeld en, eventueel met de hulp van een dienst voor
schuldbemiddeling, een redelijk plan opstellen voor de aanzuivering van de schulden die
het gezin heeft bij de leverancier op elke andere begeleidingsmaatregel treffen.
§ 4. Als de afnemer weigert dat zijn naam aan het O.C.M.W. wordt meegedeeld, als er
geen enkel aanzuiveringsplan is opgesteld met of zonder de begeleiding van het
O.C.M.W. of als het afbetalingsplan niet wordt nageleefd, kan de leverancier een brief
zenden naar het gezin waarin het ervan op de hoogte wordt gebracht dat, indien het
gezin uiterlijk binnen 15 kalenderdagen het afbetalingsplan niet opnieuw naleeft of
indien het gezin niet het bewijs aanbrengt dat hij een « beschermde afnemer » is, hij
aan de vrederechter de toestemming zal vragen om het contract te verbreken en over te
gaan tot de afsluiting van het gas.
§ 5. De Regering kan de nadere regels bepalen van de paragrafen 1 tot 4.
Artikel 20quinquies. § 1. Vanaf de ingebrekestelling bedoeld in artikel 20quater, § 1,
wordt het gezin erkend als “beschermde afnemer”, indien het voldoet aan één of
meerdere van de in § 2 opgesomde voorwaarden. Zodra de distributienetbeheerder het
bewijs heeft gekregen dat de afnemer beschermd is, bevoorraadt hij als noodleverancier
het gezin dat zulks aanvraagt. Hij brengt de leverancier daarvan op de hoogte. Deze
laatste onderhandelt met zijn afnemer over een aanzuiveringsplan dat gebaseerd is op
de toestand vastgesteld op het ogenblik van de overdracht. Hij deelt dit plan mee aan de
noodleverancier.
§ 2. Het gezin wordt erkend als beschermde afnemer, indien het voldoet aan een of
meerdere van de volgende voorwaarden:
- het geniet het specifiek sociaal tarief;
- het is betrokken in een proces van schuldbemiddeling met een erkend
bemiddelingscentrum of in een proces van collectieve schuldregeling.
§ 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 20quater, § 4, kan het O.C.M.W., indien de
afnemer het met de leverancier gesloten aanzuiveringsplan niet in acht neemt en niet
beschermd is overeenkomstig § 2, hem, op zijn verzoek, het statuut van beschermde
afnemer verlenen, als het van oordeel is dat de sociale situatie, de samenstelling van het
gezin of de technische verbruiksvoorwaarden zulks verantwoorden.
§ 4. Onverminderd het bepaalde in artikel 20quater, § 4, kan het O.C.M.W., indien de
afnemer het met de leverancier gesloten aanzuiveringsplan niet in acht neemt en niet
beschermd is overeenkomstig § 2, ook aan de Commissie vragen om hem het statuut
van beschermde afnemer toe te kennen. De toekenningscriteria houden rekening met
de inkomsten en de samenstelling van het gezin. De Regering stelt de in aanmerking te
nemen inkomsten vast, alsook de procedure voor het verkrijgen van het statuut van
beschermde afnemer. Zodra dat statuut is toegekend, brengt de Commissie de
noodleverancier ervan op de hoogte en wordt de beschermde afnemer bevoorraad door
de noodleverancier.
§ 5. Zodra het gezin het bewijs heeft geleverd dat het beschermd is overeenkomstig
artikel 20quinquies, § 2, § 3. of § 4, wordt het met de leverancier gesloten contract
geschorst en kan de leverancier de vrederechter niet vragen om het contract te
verbreken gedurende de schorsingsduur van het contract. De leverancier en de
noodleverancier delen wederzijds aan elkaar en periodiek de staat van opvolging mede
van het aanzuiveringsplan dat werd ondertekend met het oog op de toepassing van
artikel 20sexies.
Ingeval een afnemer door dezelfde leverancier wordt bevoorraad in gas en elektriciteit,
brengt de erkenning als beschermde afnemer voor gas automatisch de erkenning als
beschermde afnemer voor elektriciteit met zich mee.
Artikel 20sexies. Indien de afnemer erkend is als beschermde afnemer en zijn schulden
bij zijn leverancier heeft aangezuiverd, vervalt de schorsing en heeft het contract tussen
de leverancier en de beschermde afnemer opnieuw zijn volle uitwerking. Indien hij

evenwel schulden heeft opgebouwd ten aanzien van de noodleverancier, dan kan de
noodleverancier zijn schulden met alle rechtsmiddelen terugvorderen. Indien na een
periode van zes maanden de beschermde afnemer zijn aanzuiveringsplan ten aanzien
van zijn leverancier niet nakomt, doch zijn leveringen van de noodleverancier betaalt,
verliest hij het genot van het bijzonder uitgebreid sociaal tarief waarvan sprake in artikel
20decies. Indien de beschermde afnemer in gebreke blijft de noodleverancier te
betalen, nadat deze hem in gebreke heeft gesteld, bezorgt deze leverancier de naam en
het adres van de beschermde afnemer aan het O.C.M.W. van de gemeente van het
leveringspunt van elektriciteit. Indien uiterlijk zestig dagen na het meedelen van de
naam van de beschermde afnemer aan het O.C.M.W., dit laatste de noodleverancier
niet heeft laten weten dat die afnemer sociale hulp van het O.C.M.W. krijgt of de
noodleverancier geen voorstel heeft gedaan van aanzuiveringsplan voor alle schulden
ten aanzien van de noodleverancier, medeondertekend voor akkoord door de afnemer,
heeft bezorgd aan de noodleverancier, kan deze laatste de vrederechter om de
verbreking van het contract van noodlevering vragen. Onverminderd het bepaalde in het
eerste lid van deze §, leidt de verbreking van het contract van noodlevering tot de
verbreking van het contract met de oorspronkelijke leverancier. De Regering kan de
modaliteiten van deze procedures bepalen. In alle gevallen waarin de vrederechter de
verbreking van een leveringscontract uitspreekt tussen 1 oktober en 31 maart, kan hij
opleggen dat de distributienetbeheerder als noodleverancier optreedt en voor
leveringen ten laste van de afnemer zorgt in de periode tussen de daadwerkelijke
verbreking van het leveringscontract en 31 maart. Tussen 1 oktober en 31 maart kan het
O.C.M.W. de noodleverancier ertoe verplichten voor leveringen ten laste van de
afnemer te zorgen in situaties waarin de menselijke waardigheid aangetast wordt bij
gebreke van gaslevering. De Regering kan, na advies van de Commissie, de aanvullende
regels en voorwaarden betreffende de winterleveringen waarvan sprake in deze
paragraaf, vaststellen. Ze kan de tijdelijke levering uitzonderlijk verlengen tot na 31
maart, als het klimaat zulks vereist.
[…]
Artikel 20decies. De sociale bescherming die wordt voorzien door het ministerieel
besluit van 23 december 2003 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor
de levering van gas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in
een kwetsbare situatie, wordt uitgebreid tot de afnemers die worden bevoorraad door
de distributienetbeheerder krachtens deze ordonnantie.
[…]

