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Regelgeving

►Energiedecreet, artikel 3.1.3
• Om zijn missie waar te maken, vervult de VREG de volgende taken :
• 1° toezichthoudende en controlerende taken :
• j) het toezicht op de kwaliteit van de dienstverlening van de warmte- of koudeleveranciers, inclusief 

hun systemen van vooruitbetaling en de klachten van huishoudelijke afnemers van thermische energie;

►Energiebesluit, artikel 3/1.4.1
• Elke warmte- of koudeleverancier: […] 6° geeft alle eindgebruikers van thermische energie in een 

warmte- of koudenet de mogelijkheid om inlichtingen te vragen en klachten in te dienen over de 
levering en facturatie van thermische energie en die te registreren en daarover te rapporteren aan de 
VREG conform de methode, bepaald door de VREG, in het kader van de uitvoering van zijn opdracht, 
vermeld in artikel 3.1.3, eerste lid, 1°, j), van het Energiedecreet van 8 mei 2009;

►Elke warmte- of koudeleverancier
• Registreert klachten van eindgebruikers
• Rapporteert aan de VREG
► VREG bepaalt methode voor rapportering

3



Afhandeling klachten t.a.v. leverancier

Klacht t.a.v. 
leverancier

Leverancier 
behandelt klacht

Eventueel: Klacht 
behandeld door 
ombuds (Vl/fed)
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Warmteleveranciers & beheerders centrale bron: factuur bevat methode om klacht in te dienen

Bevoegd: warmteleverancier en ombudsdiensten



Klachtencategorieën (geconsulteerde versie)
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Niveau 1 Niveau 2 Toelichting (niet uitputtend)
1 Aansluiting op het warmte- of 

koudenet
1.1 Tarief Tarieven die te maken hebben met werken, indienststelling, 

uitdienststelling en wijzigingen aan de installatie
1.2 Termijn/vertraging Termijn van realisatie aansluiting, herstelling,…
1.3 Weigering van installatie
1.4 Andere Andere klachten i.v.m. de aansluiting of i.v.m. problemen ten gevolge van 

werken aan de aansluiting (vb. slecht heraangelegde voetpaden)

2 Meters 2.1 Werking van de meter Defecten aan meter of ontvangsttoestel
2.2 Meteropname I.v.m. organisatie meteropname
2.3 Meterverwisseling Foutieve koppeling van meternummer en klant, fout in toegangsregister

2.4 Meterverandering Timing en kwaliteit van de werken bij metervervanging
2.5 Verhuis/overlijden/klantenwissel Incorrecte verwerking bij verandering van de klant op het afnamepunt
2.6 Leegstand Klachten i.v.m. leegstandprocedure
2.7 Rechtzetting metergegevens Betwisting van (rectificatie van) meterstanden en schatting, ook in geval 

van verhuis.
2.8 Andere

3 Slechte of gebrekkige klantenservice 3.1 Attitude personeel Zowel klantendienst als andere medewerkers
3.2 Bereikbaarheid Callcenter, website, diensten van de leverancier
3.3 Andere Vb. gebrekkige informatie

4 Kwaliteit van levering 4.1 Temperatuur Te lage (warmte) of onvoldoende lage (koude) aanvoertemperatuur
4.2 Continuïteit van de levering Onderbrekingen
4.3 Debiet Onvoldoende drukverschil of te laag debiet, waardoor de gevraagde 

warmte of koude niet geleverd kan worden
4.4 Andere



Klachtencategorieën (geconsulteerde versie)
5 Indienst- en uitdienststelling 5.1 Aansluiting na verhuis (move in) Verhuis naar een pand waar de aansluiting niet actief is

5.2 Heraansluiting na afsluiting Vb. uitblijven heraansluiting binnen redelijke/wettelijke termijnen
5.3 Afsluiting na geen of laattijdige betaling Klachten i.v.m. het niet volgen van de wettelijke procedure rond wanbetaling, 

afsluiting tijdens winterperiode

5.4 Drop Drop van klant na geen of laattijdige betaling
5.5 Andere

6 Facturatieproblemen 6.1 Onduidelijke of onleesbare factuur, niet-
reglementaire factuur

Vb. het ontbreken van de nodige berekeningen om tot het eindresultaat te 
komen

6.2 Geen of te late factuur Ook klachten waarbij men factuur op een ander moment wenst te ontvangen

6.3 Incorrecte factuur Foutieve berekening, verkeerde omzettingsfactor bij afname warm tapwater

6.4 Dubbele factuur
6.5 Andere Vb. Onterechte verdere aanrekening voorschotfacturen na verhuis

7 Prijs/tarief 7.1 Prijstransparantie Klachten over tariefkaarten, prijsinformatie, promotiemateriaal
7.2 Wijziging van prijs/tarief Klachten over tariefwijzigingen, ook klachten waarbij de klant niet op de 

hoogte is gebracht van de wijziging

7.3 Sociaal tarief I.v.m. recht op sociaal tarief
7.4 Voorschotfactuur Hoogte, periodiciteit
7.5 Slotfactuur Discussie over de energiekost op de eindafrekening (maar niet over 

meterstanden)

7.6 Netkosten Geïntegreerd Klachten over de hoogte of incorrecte doorrekening van kosten voor het 
netbeheer
Nog niet direct van toepassing

7.7 Heffingen en toeslagen Nog niet van toepassing
7.8 Taksen, BTW
7.9 Andere
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Klachtencategorieën (geconsulteerde versie)

8 Switch leverancier 8.1 Uitstel of vertraging Klant wordt niet geswitcht op het moment dat hij het gevraagd heeft
Niet van toepassing zolang er geen 
leverancierskeuze is op het net

8.2 Ongewenste switch Mystery switch (maar niet meterverwisseling)

8.3 Boetes Verbrekingsvergoeding
8.4 Andere O.a. niet uitvoeren van een switch

9 Oneerlijke handelspraktijken 9.1 Precontractuele informatie/publiciteit reclame
9.2 Contractvoorwaarden Onduidelijkheid over prijs waar men op heeft ingetekend, tariefkaart, 

klachten over contractvoorwaarden

9.3 Handelspraktijken verkoop/marketing
9.4 Andere

10 Betalingsproblemen 10.1 Afbetalingsplan Hoogte, duurtijd, al dan niet toestaan
10.2 Domiciliëring Geld dat al dan niet terecht van de rekening is afgehaald
10.3 Administratieve kosten Herinneringen, ingebrekestellingen
10.4 Kredietnota/terugbetaling Duurtijd van de terugbetaling, terugbetaling niet uitgevoerd
10.5 Waarborg Het moeten betalen van een waarborg, de hoogte ervan, andere 

voorwaarden voor de waarborg

10.6 Andere
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Afspraken rond rapportering (geconsulteerde versie)

►Registratie van klachten en vragen per kalenderjaar
• Onderverdeling a.d.h.v. klachtencategorieën

►“Klacht”: uiten van ontevredenheid
• Ongeacht de wijze (brief, mail, telefoon, social media)
• Ontevredenheid wordt zo ruim mogelijk geïnterpreteerd
• Meerdere klachten over hetzelfde voorwerp, van dezelfde klant, beschouwen als één klacht

►Rapportering over jaar Y ten laatste op 31 maart van jaar Y + 1
• Tot nader order enkel klachten van leveranciers die geregistreerd zijn via aanmelding van 

warmtenetten bij de VREG
• Geen “tussenpersonen”

►Enkel klachten waarbij leveringspunt in Vlaams Gewest ligt
►Rapportering via Excelbestand, dat op voorhand door VREG wordt bezorgd
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Publieke raadpleging

►Raadpleging van 3 februari t.e.m. 21 maart ’22 
►4 inhoudelijke reacties ontvangen
• 3 reacties van warmteleveranciers/warmtenetbeheerders
• 1 reactie van verdeler van warmtemeters

►Voornaamste feedback (niet uitputtend)
• Onderscheid tussen ontvankelijke en niet-ontvankelijke klachten
• Voorgestelde definitie van klacht is erg/te breed
• Duidelijker onderscheid nodig tussen klachten t.a.v. warmteleverancier en warmtenetbeheerder
• Hoe omgaan met gecombineerde klachten? 
• Nood aan capteren voldoende info om klacht in juiste categorie te plaatsen; daarom geen rapportering 

met terugwerkende kracht mogelijk
• Minimale rapportering op niveau 1 (interpretatie van tabel, combinatie meerdere categorieën, 

relevantie niveau 2 onduidelijk)
• Minimaal registreren van het aantal klachten/contactnames, zonder classificatie
• Beperken tot huishoudelijke klanten  dit is het geval
• Rol federale ombudsdienst?
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Volgende stappen

►Opstellen en publiceren van het consultatieverslag
• Opsomming en puntsgewijze bespreking van ontvangen feedback

►Waar nodig, aanpassingen aan klachtencategorieën en rapporteringsafspraken
►Publicatie mededeling en tabel klachtencategorieën
►Rapportering verwacht vanaf 2023, over 2022
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gratis telefoon 1700
https://www.vreg.be/nl/contact
www.vreg.be

@vreg.be – VREG

Schrijf u in op onze nieuwsbrief op
www.vreg.be/nieuws


