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Geschillendienst 

Beslissing 

Mevrouw X tegen SIBELGA 

Voorwerp van de klacht 

Mevrouw X, hierna “de klaagster”, vraagt aan de Geschillendienst (hierna “de Dienst”) om zich uit te 

spreken over de naleving door SIBELGA van artikel 25sexies, §4 van de ordonnantie van 19 juli 2001 

betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (hierna 

afgekort als: “elektriciteitsordonnantie”). 

Uiteenzetting van de feiten 

Op 28 februari 2020 stuurt de klaagster een energieovernamedocument naar haar leverancier. 

Denkend dat de leverancier contact met haar zou opnemen, ondernam zij echter geen verdere stappen 

om een energiecontract af te sluiten.  

Op 1 april 2020 start energieleverancie Y een MOZA-procedure op met als ingangsdatum 16 mei 2020 

voor de meter die aan dit appartement is gekoppeld, meter elektriciteit EAN 5414XXX, gas EAN 

5414XXX.  

Op die datum had de klaagster nog steeds geen energieleveringscontract afgesloten. Haar leverancier 

zou getracht hebben contact met haar op te nemen op basis van het toegezonden 

energieovernamedocument, maar er kon geen contact worden opgenomen omdat het door de 

klaagster opgegeven telefoonnummer verkeerd was gelezen. 

Naar aanleiding van het MOZA verzoek op initiatief van energieleverancier Y, stuurt SIBELGA zijn 

technicus op 18 mei 2020 naar de woning van de klaagster, waar hij iemand identificeert. SIBELGA 

geeft deze persoon 15 dagen de tijd om de situatie te regulariseren (mail van 23 november 2020).  

Op 3 juni 2020 keert de technicus van Sibelga terug naar de plaats en voert een kort enquête bij de 

buren.  

Op 8 juni 2020 vindt er een derde bezoek plaats door de technicus van SIBELGA.  

Op 10 juni kwam een technicus terug om de meters af te sluiten. 

De klaagster ondertekende vervolgens op 10 juni 2020 een leveringscontract nadat de meters 

afgesloten werden en nam contact op met Sibelga om de meters te openen. De meters werden 

heropend op 18 juni 2020. 

Op 4 augustus 2020 krijgt de klaagster een factuur van haar leverancier voor de opening van de twee 

meters. Ze betwist de manier waarop Sibelga de MOZA-procedure heeft toegepast en weigert dus de 

factuur te betalen. 

Op 4 augustus 2020 dient de klaagster bijgevolg een klacht in tegen SIBELGA. 
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Daar de distributienetbeheerder geen gunstig gevolg heeft gegeven aan de klacht van de klaagster, 

heeft zij een klacht neergelegd bij de Dienst op 27 augustus 2020.  

Standpunt van de klaagster 

De klaagster is van mening dat SIBELGA onterecht haar meters afgesloten heeft. De klaagster betwist 

de manier waarop Sibelga de MOZA-procedure toepast. 

Standpunt van SIBELGA 

Sibelga meent dat hij de MOZA-procedure heeft gerespecteerd zoals bepaald door artikel 25sexies, §4 

van de elektriciteitsordonnantie. 

Ontvankelijkheid  

Art. 30novies, § 1. – “Er wordt in de schoot van Brugel een " Geschillendienst " gecreëerd die klachten 

behandeld: 
   1° betreffen de de toepassing van deze ordonnantie, haar uitvoeringsbesluiten en van de geldende MIG; 
   2° betreffende de toepassing van de ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de gasmarkt in het 

Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende 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 

, van haar uitvoeringsbesluiten en van de geldende MIG; 
   3° betreffende de werking van de gas- en elektriciteitsmarkten; 
   4° met betrekking tot de activiteiten van een leverancier, van een leverancier van flexibiliteitsdiensten, netbeheerder of 

tussenpersoon of van elk bedrijf actief in de elektriciteits- of gassector; 
   5° betreffende de toekenning van een financiële hulp in het kader van het in artikel 24, § 2 bedoelde programma van 

uitvoering; 
  6° betreffende de klachten over het gewestelijk tractienet spoor en het stationsnet.  

De Geschillendienst is niet bevoegd om de klachten tegen de beslissingen van Brugel te behandelen”. 

Uit dit artikel wordt afgeleid dat de Geschillendienst bevoegd is om over klachten betreffende de 

toepassing van de onderhavige ordonnantie en van haar uitvoeringsbesluiten uitspraak te doen, met 

inbegrip van de technische reglement elektriciteit. 

In casu, is artikel 25sexies, §4 van de elektriciteitsordonnantie van toepassing. 

De Dienst heeft de klacht ontvankelijk verklaard bij een besluit van 24 september 2020.  

Onderzoek ten gronde 

Met betrekking tot de uitvoering van de MOZA-procedure door SIBELGA bepaalt artikel 25sexies, § 4 

van de elektriciteitsordonnantie dat: 

“(...), indien de distributienetbeheerder die door een leverancier belast wordt met het afsluiten van een afnamepunt dat niet 

toegekend is, niet gedekt is door een contract of niet standard beleverd wordt, of waarop hij een verbreken van de zegels 

heeft vastgesteld, de aanwezigheid van een afnemer heeft opgemerkt tijdens zijn plaatsbezoek, nodigt hij deze uit om zijn 

contractuele situatie binnen de veertig dagen in orde te stellen, periode waarin de netbeheerder hem minstens eenmaal 

bezoekt, en met achterlating van een bericht. Bij gebrek aan regularisatie door de afnemer na deze termijn, is de 

toestemming van de vrederechter voor de afsluiting niet langer vereist.” (we onderstrepen) 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2001071901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#Art.30octies
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=2001071901&table_name=wet&&caller=list&N&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK&rech=1&numero=1&sql=(text+contains+(''))#LNK0016
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Artikel 25sexies, § 4 van de elektriciteitsordonnantie bepaalt dat de beheerder van het afnamepunt bij 

gebrek aan regularisatie door de distributienetgebruiker na 40 dagen het nodige doet om het 

afnamepunt te verzegelen. In casu heeft Sibelga de meters verzegeld op 10 juni 2020, minder dan 40 

dagen na het eerste bezoek, dat plaatsvond op 18 mei 2020, in overeenstemming met bovengenoemd 

artikel.  

Op 18 mei 2020 kwam een technicus naar de woning van de klaagster, waar hij iemand identificeert. 

SIBELGA geeft deze persoon 15 dagen de tijd om de situatie te regulariseren. 

In totaal zijn er drie bezoeken gedaan, ook al voorziet de ordonnantie dat de netbeheerder minstens 

eenmaal bezoek brengt om de eventuele aanwezigheid van een verbruiker vast te stellen. 

De drie bezoeken hebben plaatsgevonden op 18/05/2020, 03/06/2020 en 08/06/2020.  

Toch is er tussen het eerste bezoek (18 mei 2020) en de datum waarop de meters verzegeld werden 

(10 juni 2020) in totaal 23 dagen verstreken, wat minder is dan 40 dagen zoals bepaald in de 

ordonnantie. 

Ondanks het feit dat verschillende bezoeken plaats hebben gevonden, heeft Sibelga echter de 

procedure voor wat betreft de aantal dagen niet gerespecteerd. Uit het bovenstaande volgt dat Sibelga 

de MOZA-procedure zoals bepaald door artikel 25sexies, § 4 van de elektriciteitsordonnantie niet 

gerespecteerd heeft. 

De Dienst is van mening dat SIBELGA fout heeft begaan in het kader van de MOZA-procedure. 

Er is reden om het verzoek van de klaagster tot het niet betalen voor de kosten voor de opening van 

de meter, toe te staan.  

OM DEZE REDENEN 

Verklaart de Geschillendienst de klacht van de klaagster ingesteld tegen Sibelga ontvankelijk en 

gegrond. 

De Dienst vestigt ook de aandacht van de consument op het feit dat zij moet handelen als goede 

huisvader en moet anticiperen op haar verhuis en dus op voorhand een energiecontract moet 

aanvragen. 

De klaagster is verhuisd op 28 februari en Sibelga is op 10 juni de meters komen afsluiten. Zij had de 

tijd om te realiseren dat energieleverancier Y binnen drie weken geen contact meer met haar had 

opgenomen en had zij dit zelf moeten in orde brenen. De verantwoordelijkheid ligt bij de klaagster 

voor het aangaan van een contract en voor het waarborgen van een goede opvolging ervan. Dit 

betekent echter niet dat SIBELGA zijn verplichtingen niet moet nakomen voor wat de termijnen betreft 

die gerespecteerd moeten worden. 

  

Juridisch assistent Juridisch adviseur 

Lid van de Geschillendienst Lid van de Geschillendienst 

 


