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Betreffende de verlenging van de winterperiode 2019/2020. 
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1 Wettelijke grondslag en inleiding 

De ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 25octies§6) en de ordonnantie van 1 april 2004 

betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (artikel 

20sexies§6) leggen een verbod op om een gezin af te sluiten tussen 1 oktober en 31 maart, 

periode tijdens dewelke de levering aan de afnemer, beperkt of niet, door de noodleverancier 

wordt gewaarborgd. 

 
Bovengenoemde artikelen van de twee ordonnanties bepalen eveneens dat de regering, na advies 
van Brugel, de aanvullende regels en voorwaarden kan vaststellen met betrekking tot de 
leveringen in de winter. De regering kan uitzonderlijk, op advies van Brugel, de winterperiode 
verlengen tot na 31 maart indien het klimaat dat vereist. 

 

Op 17 maart 2020 vroeg de minister bevoegd voor het water- en energiebeleid aan BRUGEL 

om een advies uit te brengen over de wenselijkheid van een verlenging van de winterperiode met 

dertig dagen voor de periode van 1 april 2020 tot en met 30 april 2020. 

 

Dit advies wordt uitgebracht op verzoek van de minister. 

 

Als gevolg van de verspreiding van het Coronavirus COVID-19 op het Belgische grondgebied en 

meer bepaald in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, hebben de federale en gewestelijke 

overheden verscheidene gezondheids-, economische en sociale maatregelen genomen om 

enerzijds deze verspreiding in te dijken en anderzijds de sociaaleconomische gevolgen ervan te 

temperen. 

 

Vermits alle maatregelen moeten worden genomen om te voorkomen dat de meest kwetsbare 

personen tijdens deze bijzonder stressvolle periode de gevolgen van andere nijpende problemen 

zouden ondervinden, vraagt Brugel zich af of het niet wenselijk zou zijn om te overwegen om 

het tijdskader van deze winterbescherming 2019/2020 aan te passen. 

 

 

2 Analyse 

De gewestelijke bepalingen voor de bescherming van huishoudelijke afnemers schrijven voor dat 

de afnemers waarvan het contract niet door hun leverancier werd verlengd of werd opgezegd 

via een beslissing van de vrederechter, tijdens de winterperiode tegen het sociale tarief worden 

bevoorraad door de netbeheerder, SIBELGA. 

 

Na afloop van deze periode, d.w.z. op 31 maart, worden gezinnen die geen contract  

hebben met een leverancier, afgesloten. 

 

Momenteel worden meer dan 1.000 gezinnen door SIBELGA bevoorraad. 

 

Het eerste doel van deze winterbeschermingsmaatregel is om de meest kwetsbare gezinnen een 

ultieme bescherming te bieden en hen de tijd te geven om een contract te sluiten met een nieuwe 

leverancier. 

 

De wetgever heeft de regulator de mogelijkheid gegeven om, indien de context zich  

daartoe leent, een advies op te stellen voor verlenging van deze winterperiode. 
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Gezien de huidige algemeen stressvolle situatie, in combinatie met beperkte 

verplaatsingsmogelijkheden, lijkt het noodzakelijk om de meest kwetsbare gezinnen in staat te 

stellen zich bij voorrang tegen besmetting te beschermen zonder dat die bescherming in het 

gedrang komt door beperkingen die verband houden met elementaire behoeften, namelijk de 

ontbering van elektriciteit of gas. 

 

De gevolgen van het afsluiten van goederen voor het vervullen van de eerste levensbehoeften 

zoals water, gas en elektriciteit mogen niet samenvallen met de moeilijke en beperkende situatie 

waarmee gezinnen als gevolg van de verspreiding van het virus worden geconfronteerd. 

 

Brugel stelt daarom voor om de winterperiode te verlengen. 

 

De periode waarin het niet mogelijk is om de elektriciteits- of gasvoorziening van een gezin 

tijdens de winter van 2019-2020 af te sluiten, zou verlengd moeten worden tot en met 30 april. 

 

Rekening houdend met het feit dat de bovengenoemde elementen die deze verlenging 

rechtvaardigen, eveneens gelden voor andere elementaire behoeften, beveelt Brugel bovendien 

aan om deze maatregel uit te breiden naar de watersector. 

 

In het belang van de administratieve vereenvoudiging en gelet op de verschillende noodsituaties 

zou het ook interessant kunnen zijn om, als de situatie problematisch blijft, de mogelijkheid tot 

het verlengen van deze maatregel na 1 mei aan de minister over te dragen. 

 

3 Besluiten 

Gezien de extreme situatie waarin het hele land verkeert als gevolg van de verspreiding van het 

COVID-19-virus en de gezondheids- en economische maatregelen die door de verschillende 

bevoegdheidsniveaus zijn genomen en gelet op de reële impact van deze epidemie op de meest 

kwetsbare personen, beveelt Brugel aan om, zoals voorgeschreven in de gas- en 

elektriciteitsordonnanties, de winterperiode te verlengen tot en met 30 april. Brugel stelt voor 

om deze maatregel uit te breiden naar de watersector. 
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