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1 Juridische grondslag 

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

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bepaalt in haar artikel 30bis §2, ingevoegd door artikel 56 van 

de ordonnantie van 14 december 2006, dat: 

“... BRUGEL wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de 

organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een algemene 

opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee verband houdende 

ordonnanties en besluiten anderzijds. 

BRUGEL is belast met volgende opdrachten: 

… 

2° op eigen initiatief of op vraag van de minister of de regering, het uitvoeren van onderzoeken 

en studies of het geven van adviezen betreffende de elektriciteits- en gasmarkt; 

…  

13° het ter beschikking stellen aan de afnemers van instrumenten voor informatie over de 

situatie van de elektriciteitsmarkt en over de bepalingen van deze ordonnantie met name op 

basis van de informatie die periodiek aan de leveranciers en distributienetbeheerders wordt 

gevraagd; 

…”. 

Dit advies is opgemaakt op initiatief van BRUGEL. 
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2 Inleiding 

De MOZA-procedure ("Move Out Zonder Afspraak") behelst een aanvraag tot afsluiting van de 

meter van een energieleverancier aan de distributienetbeheerder (hierna "SIBELGA"). Deze 

procedure wordt ingeleid wanneer: 

• de afnemer (hierna "URD") het pand niet meer bewoont en niet zelf een aanvraag tot 

afsluiting van de meter heeft ingediend bij zijn leverancier; 

• de nieuwe bewoner geen energiecontract heeft afgesloten.  

 

Het doel van deze procedure, die door SIBELGA wordt uitgevoerd, is de identiteit van de 

potentiële bewoner te achterhalen en hem uit te nodigen zich in regel te stellen, door een 

contract af te sluiten met de leverancier van zijn keuze, aangezien een URD geen energie kan 

verbruiken zonder contract.  

INDIEN de identiteit van de nieuwe bewoner niet kan worden achterhaald of indien hij zich niet 

in regel stelt binnen de gestelde termijn, gaat SIBELGA over tot het afsluiten van de meters. 

Dit advies is ingegeven door de vaststelling dat het aantal MOZA-afsluitingen in Brussel relatief 

hoog is, en beoogt een tweeledig doel: 

• een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de MOZA-procedure; 

• waar nodig, voorstellen voor verbetering suggereren. 

Om de evaluatie te objectiveren, zal dit advies gebaseerd zijn op een vergelijking met enerzijds 

de procedure die ORES in het Waals Gewest heeft opgezet en anderzijds de raadpleging van de 

marktspelers.  
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3 MOZA-procedure 

3.1 Aanpak in Brussel 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de MOZA-procedure uitgevoerd door de enige 

distributienetbeheerder, SIBELGA. De procedure neemt normaliter maximaal 45 dagen in 

beslag en omvat de volgende stappen: 

 

 

 

Figuur 1: MOZA-procedure toegepast door SIBELGA in het  

Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  

 

 Ontvangst van het MOZA-scenario: de leverancier start de procedure bij 

SIBELGA. Sibelga laat de leverancier weten of de aanvraag ontvankelijk is. Zo ja, dan 

kan de procedure bij SIBELGA beginnen. 

 

 Eerste bezoek: SIBELGA brengt een eerste bezoek binnen 5 dagen. Er zijn 

verschillende hypotheses mogelijk:  

1. wanneer Sibelga toegang tot het gebouw krijgt en het pand als onbewoond 

beschouwt, worden de meters afgesloten1 en eindigt de procedure;  

2. indien SIBELGA geen toegang heeft tot het gebouw of vaststelt dat het pand 

bewoond is maar dat de bewoner op het ogenblik van het bezoek afwezig is, 

wordt de dag na het bezoek per post een brief met een regularisatieformulier 

opgestuurd;  

3. indien de bewoner aanwezig is, informeert SIBELGA hem over zijn verplichting 

om een leverancier te kiezen en nodigt hem uit om zich binnen 40 dagen te 

regulariseren, om te voorkomen dat zijn meter wordt afgesloten. 

 

1 Overeenkomstig de onderzoeksmodaliteiten die zijn vastgelegd in de beslissing (BRUGEL-BESLISSING-

20190605-95) van 7 mei 2019 betreffende de modaliteiten van het onderzoek dat door SIBELGA moet worden 
gevoerd vóór de afsluiting van een leveringspunt. 
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Brief: In beide voornoemde hypotheses wordt een brief gestuurd naar het adres van 

het betreffende toegangspunt, waarin de bewoner wordt uitgenodigd zich te 

identificeren en te regulariseren. 

 

Telefoongesprek en administratieve opvolging: 30 dagen na het eerste bezoek 

neemt SIBELGA opnieuw contact op met de bewoner (indien geïdentificeerd) of met 

elke andere persoon van wie Sibelga de gegevens heeft verkregen bij het eerste bezoek 

(eigenaar, buren, enz.) om de situatie te regulariseren. 

 

Afsluitingsbezoek: op dag 45, en als de bewoner zich niet in regel heeft gesteld, 

worden de meters afgesloten. Indien de meters echter niet toegankelijk zijn, brengt 

SIBELGA regelmatig een bezoek aan het pand, tot wanneer de afsluiting kan gebeuren. 

De procedure eindigt zodra de bewoner een contract afsluit of de meters zijn 

afgesloten. 

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest eindigt de aansprakelijkheid van de energieleverancier 

voor het betrokken toegangspunt pas wanneer de meter wordt afgesloten of wanneer de 

nieuwe bewoner een contract tekent bij een andere leverancier. De energieleverancier blijft 

dus aansprakelijk totdat aan een van deze voorwaarden is voldaan. 

 

3.2 Aanpak in Wallonië 

In het Waals Gewest wordt de MOZA-procedure uitgevoerd door de 5 DNB's (AIEG, AIESH, 

ORES, RESA en Réseau d'énergies de Wavre). In dit advies zal BRUGEL zich baseren op de 

procedure die is opgezet door de grootste Waalse DNB, namelijk ORES. De procedure neemt 

normaliter maximaal 30 dagen in beslag en omvat de volgende stappen: 

 

 

 

Figuur 2: MOZA-procedure toegepast door ORES in het Waalse Gewest 
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 Ontvangst van het MOZA-scenario: de leverancier start de procedure bij ORES. 

Ores laat de leverancier weten of de aanvraag ontvankelijk is. Zo ja, dan kan de 

procedure bij ORES beginnen. 

   

Brief en e-mail: binnen 5 dagen wordt een brief en/of een e-mail gestuurd naar het 

adres van het betrokken toegangspunt (met een regularisatieformulier en een vooraf 

gefrankeerde enveloppe) waarin de bewoner wordt uitgenodigd zich te identificeren en 

te regulariseren. De nieuwe bewoner heeft 10 kalenderdagen om te reageren. Er 

wordt ook een brief en/of e-mail gestuurd naar de eigenaar en de voormalige bewoner 

indien ORES over deze informatie beschikt. 

 

Telefoongesprek en administratieve opvolging: op dag 16 en als de reactie van 

de bewoner uitblijft, neemt ORES contact op met de bewoner (indien geïdentificeerd) 

of de eigenaar, om hem of haar te identificeren en de situatie te regulariseren. 

 

Leverancier X: op dag 30, als de bewoner zich niet in regel heeft gesteld, wordt de 

DNB de leverancier van het toegangspunt en past hij een nadelig tarief toe voor de 

verbruiker. Vanaf dan begint de fase van de technische regularisatie, die kan leiden tot 

de afsluiting. Er zij op gewezen dat het technisch bezoek niet noodzakelijkerwijs op dag 

30 plaatsvindt. Dat hangt af van de oproepen die het callcenter heeft uitgevoerd. 

 

Het is belangrijk te preciseren dat de hierboven beschreven procedure het resultaat is van een 

ruime expertise, die heeft geleid tot aanpassingen om de doeltreffendheid van de verschillende 

fasen van het proces te verbeteren. Ten aanzien van de in 2012 toegepaste procedure, zijn in 

2020 de volgende elementen gewijzigd: 

 

Toevoeging van de e-mailing in 2013: met het oog op de toenemende 

digitalisering en de beschikbaarheid van e-mailadressen, werd e-mailing aan de MOZA-

procedure toegevoegd. ORES stelde immers vast dat er sneller reactie kwam met deze 

methode. 

 

Toevoeging van het callcenter in 2014: ORES stelde vast dat telefonische 

vraaggesprekken een groot aantal zaken konden oplossen, waardoor het aantal 

administratieve en technische bezoeken kon worden beperkt en de facto ook de 

kosten. 

 

Schrapping van de vraag aan het Kadaster in 2018: gezien de fouten in de 

administratie en een toename van het aantal klachten van afnemers, besliste ORES om 

deze informatiebron, die als weinig nuttig en duur werd beschouwd, te schrappen. 

 

Afschaffing van het administratieve bezoek in 2020: aanvankelijk diende het 

administratieve bezoek om vanaf dag 16 contact op te nemen met de afnemer. Dit 

eerste bezoek werd in 2014 vervangen door het callcenter en uitgesteld tot dag 30. 

Gezien het gebrek aan efficiëntie en de hoge kosten die met dat bezoek gepaard 

gingen, besloot ORES het af te schaffen.  
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4 Statistieken 

In het kader van haar regulerende opdracht en rapporteringsplicht verzamelt BRUGEL heel wat 

informatie bij de marktspelers. Deze gegevens worden verwerkt en regelmatig op haar website 

gepubliceerd, om de transparantie te waarborgen en zowel de verbruikers als de partijen die bij 

de organisatie en werking van de gewestelijke energiemarkt betrokken zijn, te informeren. 

De in dit hoofdstuk uitgewerkte analyse heeft tot doel zowel de evoluties van de gegevens met 

betrekking tot de MOZA-scenario's en de MOZA-afsluitingen als de gegevens met betrekking 

tot de tevredenheid van de leveranciers over het beheer en de interventies van SIBELGA in het 

kader van de MOZA-procedure in kaart te brengen en te belichten. 

 

4.1 Vergelijking tussen de gewesten 

Alvorens in te gaan op de gegevens over de MOZA-afsluitingen, moet het vergelijkingskader 

worden bepaald, door in te zoomen op de omvang van de energiemarkt voor residentiële 

verbruikers in beide Gewesten.  

Zoals blijkt uit de onderstaande grafiek, is de Brusselse residentiële elektriciteitsmarkt 

ongeveer 3,1 keer kleiner dan de Waalse markt (de residentiële gasmarkt is ongeveer 1,8 keer 

kleiner): 

 

 

 

Figuur 3: Energiemarkt voor residentiële gebruikers – BHG vs. WG – 2019 

  

 

Nochtans, zoals blijkt uit de volgende figuur, zijn er 3 keer meer MOZA-afsluitingen in Brussel 

(11.939) dan in Wallonië (3.663). Bovendien heeft 30% van de opgestarte scenario's in 

Brussel in 2019 geleid tot een afsluiting, ten opzichte van slechts 5% in Wallonië: 
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Figuur 4: MOZA-scenario's en -afsluitingen - BHG vs. WG - 2019 

 

 

De evolutie van het aantal MOZA-afsluitingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

schommelt (meer of minder) met een minimum van 11.939 in 2019 en een maximum van 

15.369 in 2015. In het Waalse Gewest is het aantal afsluitingen gedaald van 6.710 in 2014 tot 

3.663 in 2019. Tussen 2014 en 2019 wordt een afname van 45% van de afsluitingen 

waargenomen in Wallonië, tegen slechts 19% in Brussel.  

 

 

 

 

 
 

Figuur 5: Evolutie van de MOZA-afsluitingen – BHG vs. WG – 2014 tot 2019 
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Bovendien blijkt dat in de periode 2014-2019 in totaal 58.136 MOZA-afsluitingen van 

elektriciteitsmeters werden genoteerd in Brussel, tegenover 16.305 in Wallonië. Dit betekent 

dat er gedurende deze zesjarige periode meer dan één op de tien Brusselse 

toegangspunten werd afgesloten in het kader van de MOZA-procedure, tegenover 

één op 100 Waalse toegangspunten.  

Wat de gasmeters betreft, werden in Brussel in totaal 24.916 MOZA-afsluitingen genoteerd 

voor de periode 2014-2019, tegenover 8.895 in Wallonië. Dit betekent dat er gedurende deze 

zesjarige periode bijna één op de vijftien Brusselse toegangspunten werd afgesloten 

in het kader van de MOZA-procedure, tegenover één op 75 toegangspunten aan 

Waalse zijde.  

BRUGEL vindt deze cijfers verontrustend. 

Men zou kunnen aanvoeren dat er meer verhuizingen gebeuren in Brussel en dat het dus 

volkomen normaal is dat er meer meters worden afgesloten. Maar deze redenering moet 

worden genuanceerd. Het aantal verhuizingen moet immers worden gerelateerd aan het aantal 

scenario's en niet rechtstreeks aan het aantal afsluitingen, aangezien de afsluiting één van de 

mogelijke gevolgen van het scenario is. 

Wanneer het aantal scenario's en afsluitingen wordt gerelateerd aan het aantal toegangspunten, 

dan krijgt men de volgende cijfers voor de elektriciteitsmeters: 

 

 

 

Figuur 6: MOZA-scenario's en -afsluitingen van elektriciteit  

(relatieve cijfers per 100.000 toegangspunten) - BHG vs. WG - 2019 

  

We stellen vast dat voor elektriciteit het aantal scenario's 1,8 keer hoger ligt in Brussel dan in 

Wallonië (5.444 scenario's per 100.000 toegangspunten in Brussel tegen 2.996 in Wallonië) en 

dat het aantal afsluitingen 10,5 keer hoger ligt in Brussel dan in Wallonië (1.592 MOZA-

afsluitingen per 100.000 toegangspunten in Brussel, tegen 151 in Wallonië).  



 

11/16 30/03/2021 

Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat het heropenen van een meter 

kosten met zich meebrengt: € 114,95 incl. btw in 2020 (d.w.z. 20 tot 25% van de jaarlijkse 

elektriciteitsfactuur van een mediane Brusselse verbruiker, 2.036 kWh) en dat, rekening 

houdend met de jaarlijkse tariefstijging, die kosten nog zullen toenemen, nl. € 125,84 euro incl. 

btw in 2021, € 136,73 incl. btw in 2022, € 147,62 incl. btw in 2023 en € 158,51 incl. btw in 

2024. 

 

4.2 Tevredenheidsonderzoek 

Elk jaar voert SIBELGA een enquête uit bij zijn leveranciers, om te peilen naar de algemene 

tevredenheid over zijn diensten en prestaties. 

Dit onderzoek bestrijkt een groot aantal onderwerpen, waaronder de facturering, de 

meteropening, de verbruiksgegevens, maar ook de MOZA-procedure. 

Het resultaat is onbetwistbaar: de MOZA-procedure scoort het slechtst. 

 

 

Figuur 7: MOZA-procedure - Tevredenheid leveranciers 

 

Hoewel er een positieve tendens is, vooral in 2019, ligt de score nog steeds ver onder de 

scores voor de andere thema's. 

 

  

2015 2016 2017 2018 2019

MOZA – Wat vindt u van:

Het beheer (aanvaarding, verwerping, informatie, ...) van de afsluitings of

regularisatiescenario's voor een leveringspunt in het kader van een MOZA?

De interventies naar aanleiding van uw verzoeken tot afsluiting of

regularisatie van een leveringspunt in het kader van een MOZA?

23

24

56,7% 60,9% 53,8% 65,4% 72,6%

55,0% 58,0% 47,0% 64,3% 70,2%
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5 Positionering van de marktspelers 

In de loop van 2020 heeft BRUGEL een brief gestuurd naar SIBELGA en naar de volgende 

actoren: 

• FEBEG; 

• de Federatie van OCMW's; 

• Infor GazElec; 

• Fédération des services sociaux (FdSS). 

 

In deze brief vraagt BRUGEL hen naar hun standpunt over de volgende voorstellen: 

 

"Gelet op de positieve effecten van de in het Waalse Gewest ingevoerde procedures voor alle 

marktspelers en vooral voor de huishoudens, stelt BRUGEL een grondige hervorming voor van het 

systeem dat momenteel van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

 

Deze hervorming zou voornamelijk betrekking hebben op de rol van de distributienetbeheerder die, 

naar het voorbeeld van ORES, meer zou optreden als een "marktfacilitator", door via een telefonisch 

vraaggesprek te achterhalen wie de afnemer is van het leveringspunt (de huurder of eigenaar) en dit 

administratief op te volgen.  

 

BRUGEL is van mening dat deze procedure slechts tot de verwachte resultaten kan leiden indien de 

DNB ook verantwoordelijk wordt voor de overname van het leveringspunt na een bepaalde periode". 

 

Het eerste voorstel, dat de voorkeur geeft aan een telefonisch vraaggesprek, wordt 

positief onthaald door de actoren en in zekere mate ook door de verenigingen, met 

evenwel enige reserves ten aanzien van de verenigbaarheid ervan met de GDPR. 

Het tweede voorstel, dat betrekking heeft op de activering van de verantwoordelijkheid 

van de DNB na een bepaalde periode, kan op veel bijval rekenen bij FEBEG, die van 

mening is dat het systeem algemeen moet worden hervormd om de rollen en functies van elke 

marktspeler opnieuw in evenwicht te brengen. Alle andere spelers verwerpen dit voorstel. 

Afgezien van deze twee voorstellen, hebben verschillende reacties die we mochten ontvangen 

ook andere mogelijkheden aan het licht gebracht om de MOZA-procedure te verbeteren. 
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Wij hebben deze voorstellen in de onderstaande tabel samengevat: 

 

   

 

Figuur 8: Verbeteringsvoorstellen van de verschillende belanghebbenden 

 
 

Communicatie is uiteraard een van de sleutelelementen. Die moet efficiënt zijn en niet langer 

beperkt blijven tot een loutere brief. De communicatiemiddelen moeten divers zijn en aangepast 

zijn aan de evolutie van de samenleving, waarbij bijzondere aandacht moet worden besteed aan 

kwetsbare afnemers wier kennis van de vrijgemaakte energiemarkt soms beperkt is. 

Ook wordt gesuggereerd dat de eigenaar meer bij het proces wordt betrokken (of meer 

verantwoordelijkheid krijgt). Het is belangrijk dat de eigenaar de nodige maatregelen neemt om 

te voorkomen dat de meter(s) tussen twee verhuringen wordt (worden) afgesloten. 

Ten slotte mag niet uit het oog worden verloren dat een verhuizing een belangrijk moment is in 

het leven van een huishouden en een hele reeks administratieve lasten met zich meebrengt. Die 

kunnen er soms toe leiden dat het huishouden zijn verplichtingen niet nakomt, bijvoorbeeld 

wegens taalkundige, temporele of cognitieve beperkingen. Een afsluiting zorgt alleen maar voor 

nog meer stress. Bovendien versterkt die het gevoel van afwijzing van de vrijgemaakte markt bij 

de huishoudens en nog meer bij de kwetsbare huishoudens. 
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6 Voorgestelde aanpak 

In overleg met SIBELGA en gelet op de positionering van de betrokken actoren en de positieve 

ervaring met de procedure die ORES in het Waals Gewest toegepast, stelt BRUGEL voor om de 

MOZA-procedure als volgt aan te passen:  

 

 

 

Figuur 9: MOZA-procedure voorgesteld in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

  

 

  

 Ontvangst van het MOZA-scenario: de leverancier start de procedure bij 

SIBELGA. Sibelga laat de leverancier weten of de aanvraag ontvankelijk is. Zo ja, dan 

kan de procedure bij SIBELGA beginnen. 

   

Brief: Op dag 1 van de procedure wordt een brief gestuurd naar het adres van het 

betreffende toegangspunt, waarin de bewoner wordt uitgenodigd zich te identificeren 

en te regulariseren. 

 

Kadaster: Op dag 2 vraagt SIBELGA de nodige gegevens voor de identificatie van de 

eigenaar van de verbruiksplaats op bij de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie. 

 

Telefoongesprek en administratieve opvolging: op dag 15neemt SIBELGA 

contact op met de bewoner (als hij geïdentificeerd is) of met de eigenaar (als zijn 

contactgegevens bekend zijn) om de potentiële bewoner uit te nodigen om de situatie 

te regulariseren. Op dag 25 wordt een tweede oproep gedaan als SIBELGA de nieuwe 

contactgegevens heeft ontvangen of als de bewoner of eigenaar bij het vorige contact 

te kennen heeft gegeven dat hij de situatie wil regulariseren. 
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Brief en mailing: op dag 20 wordt, met name op basis van de door de Algemene 

Administratie van de Patrimoniumdocumentatie meegedeelde gegevens, een brief en/of 

e-mail naar de eigenaar gestuurd. Deze stap wordt uitgevoerd als SIBELGA er niet in 

slaagt om in contact te komen met de mogelijke bewoner en/of eigenaar. 

 

 Eerste bezoek: tussen dag 30en dag 35 brengt SIBELGA een eerste bezoek ter 

plaatse voor een veldonderzoek. Indien de bewoner afwezig is, wordt een bericht van 

bezoek ter plaatse en een regularisatieformulier achtergelaten. Indien de bewoner 

aanwezig is, informeert SIBELGA hem over zijn verplichting om een leverancier te 

kiezen en nodigt hem uit om zich binnen een bepaalde termijn te regulariseren om te 

voorkomen dat zijn meter wordt afgesloten (deze termijn begint te lopen vanaf het 

bezoek tot aan de volgende vervaldag, namelijk dag 45). 

 

Afsluitingsbezoek: op dag 45, en als de bewoner zich niet in regel heeft gesteld, 

worden de meters afgesloten. Indien de meters echter niet toegankelijk zijn, brengt 

SIBELGA regelmatig een bezoek aan het pand, tot wanneer de afsluiting kan gebeuren.  

De procedure eindigt zodra de bewoner een contract afsluit of de meters zijn 

afgesloten. 

 

In de voorgestelde procedure wordt het controlebezoek (dat momenteel plaatsvindt binnen 5 

dagen na ontvangst van het MOZA-scenario door de DNB) verschoven naar D+30 – D+35, en 

wordt voorrang gegeven aan het uit te voeren administratieve onderzoek (post, kadaster, 

telefoon, e-mail). Administratieve onderzoeken voorafgaand aan een eerste bezoek zijn zinvol, 

omdat die minder kosten meebrengen voor de DNB en bovendien doeltreffender zijn om de 

URD te bereiken dan een onverwacht bezoek waarvan de datum niet kan worden meegedeeld. 

Deze benadering is erop gericht de afnemer centraal te plaatsen in de procedure en SIBELGA 

meer te laten optreden als marktfacilitator tussen de leverancier en de afnemer. 

De hierboven beschreven procedure zou kunnen beginnen zodra het voorontwerp van 

ordonnantie is goedgekeurd (dat met name voorziet in een administratief onderzoek en in de 

inschakeling van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie). 

Het zou na een jaar ononderbroken toepassing worden geëvalueerd om de verschillende fasen 

bij te stellen, meer bepaald om enerzijds de doorlooptijd te verminderen en anderzijds de 

onnodig geachte kosten te schrappen. 

Het is de taak van SIBELGA om regelmatig (per kwartaal) verslag uit te brengen en dit voor 

analyse door te geven aan BRUGEL. 

Deze analyse zal zich meer bepaald richten op: 

• de kwaliteit van de gegevens die de Algemene Administratie van de 

Patrimoniumdocumentatie ter beschikking stelt; 

• het succespercentage van de verschillende fasen van het proces; 

• en de doeltreffendheid van de aangewende communicatiemiddelen. 
 

Daarnaast zal ook bijzondere aandacht worden besteed aan het toezicht op de kosten, 

waarvoor eveneens om een gedetailleerde rapportage zal worden verzocht. 

 

Tot slot wenst BRUGEL de volstrekte medewerking van SIBELGA in deze aangelegenheid te 

onderstrepen.  
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7 Conclusie 

Dit advies op eigen initiatief, dat een kwantitatieve en kwalitatieve evaluatie van de MOZA-

procedure beoogt, schetst een beeld van de huidige situatie, die reden tot bezorgdheid geeft. 

Met name op basis van een vergelijking met de procedure die door ORES in het Waalse Gewest 

is opgezet, hebben we vastgesteld dat de huidige procedure niet langer adequaat is en dat dit 

moet worden verholpen: 

• 30 % van de MOZA-scenario's in Brussel hebben in 2019 geleid tot een afsluiting, ten 

opzichte van slechts 5 % in Wallonië; 

• tussen 2014 en 2019 wordt een afname van 45 % van de afsluitingen waargenomen in 

Wallonië, tegen slechts 19 % in Brussel; 

• gedurende de periode 2014 tot 2019 werd meer dan één op de tien Brusselse 

toegangspunten afgesloten in het kader van de MOZA-procedure, tegenover één op 

100 aan Waalse zijde. 

 

Hoewel de sociaaldemografische structuur van Brussel verschilt van die van Wallonië, is het 

duidelijk dat de situatie moet worden verbeterd in het belang van alle partijen: verbruikers, 

leveranciers en distributienetbeheerders. 

 

De meest aangewezen oplossing is om de MOZA-procedure te beginnen met een administratief 

onderzoek alvorens een bezoek ter plaatse te plannen (voor gevallen die nog niet 

geregulariseerd zijn). 

 

Communicatie is bovendien een van de sleutelelementen. De communicatiemiddelen moeten 

divers zijn en aangepast zijn aan de evolutie van de samenleving, waarbij bijzondere aandacht 

moet worden besteed aan kwetsbare afnemers wier kennis van de vrijgemaakte energiemarkt 

soms beperkt is. 

 

Tot slot wijzen we op het feit dat de afsluiting van een meter een door de DNB uitgevoerd 

technisch gebaar is, dat heel wat stress met zich meebrengt voor een huishouden. De afsluiting 

kan ook kosten met zich meebrengen die niet wenselijk of zelfs onbillijk zijn als ze worden 

doorgerekend aan het nieuwe huishouden. Een meterafsluiting moet worden gezien als een 

mislukking van de procedure en niet als een succes. 

 

 

 

* * 

                * 

 

 

 


