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In dit erratum geven we een overzicht van wijzigingen en aanpassingen die we aanbrachten aan de
eerste versie van dit rapport. Deze tweede versie is terug te vinden via bovenstaande link.
Aanvullende opmerkingen en wijzigingen zijn overigens nog steeds welkom.
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1) Consumentenbescherming als federale aangelegenheid
Eerste alinea onder ‘2.4 Bescherming van de consument en wanbetalingsprocedures in België’, p. 52.
In de eerste versie van het rapport werd verkeerdelijk gesteld dat “de bescherming van consumenten
een regionale materie is.” Hiermee werd verwezen naar de verschillende manieren waarop de
gewesten consumenten proberen te beschermen. Consumentenbescherming is echter een federale
bevoegdheid, zoals ook vastgelegd is in de grondwet.
Om te voorkomen dat de eerder foutieve voorstelling van de Belgische staatstructuur nog langer deel
uit maakt van het rapport, werd de betreffende alinea vervangen door onderstaande:
Voor het in kaart brengen van de problematiek is een overzicht nodig van de bestaande maatregelen in
geval van wanbetaling. Zonder deze informatie vallen de cijfergegevens over bijvoorbeeld
budgetmeters of afsluiting in de verschillende regio’s niet zinvol te interpreteren. Zoals vastgelegd in
de grondwet en de Bijzondere Wet van 8 augustus 1980, is consumentenbescherming een federale
aangelegenheid. Het staat de gewesten vrij deze federale regels uit te breiden. Het prijsbeleid is
echter een exclusief federale bevoegdheid. Dit leidt tot een complex geheel van federale en
gewestelijke regelgeving, wat de vergelijking van verschillende regio’s bemoeilijkt. In onderstaande
paragrafen worden de verschillen in wanbetalingsprocedures (en dus ook consumentenbescherming)
verder toegelicht.

2) Extra bijlage: Verklaring anomalieën energiearmoede in de SILC
Onder 3.1.1 (a) vanaf p. 65, doen we beroep op gegevens uit de jaarlijkse Europese Survey on Income
and Living Conditions (SILC). Daarin wordt onder andere gepeild naar het aandeel gezinnen dat
problemen ondervindt bij het verwarmen van de woning (zie tabel 4, p. 66). In het rapport vermelden
we dat deze variabele voor België enkel sprongen maakt die we niet kunnen verklaren.

In tussentijd zochten we verder naar de oorsprong van deze vreemde meetresultaten door te kijken
naar de manier waarop de SILC-vragenlijst veranderde over jaren heen. Dit resulteerde in de
publicatie van een aanvullende bijlage, die eveneens te vinden is op de website van OASeS
(http://www.ua.ac.be/main.aspx?c=*OASES&n=104242). In het rapport werd een voetnoot
toegevoegd die naar deze bijlage verwijst.

3) Kleine veranderingen en details
Daarnaast werden nog enkele kleine veranderingen aangebracht, zoals verbeterde vertalingen,
aanpassing van interpunctie en de rechtzetting typfouten.

