
 

Opgemaakt te Brussel  

 

Betreft:  Klacht van mevrouw X, ingediend tegen de energieleverancier en 

SIBELGA 

Mijnheer, 

 

Wij hebben de klacht van mevrouw X onderzocht. 

 

Haar betwisting heeft een tweeledig voorwerp. De klaagster betwist, via uw tussenkomst, de 

laattijdige opening van haar gasmeter enerzijds, en de kosten voor de opening van de meter die 

hieruit voortvloeien anderzijds. 

 

Aangezien de klacht betrekking heeft op Hoofdstuk 5 met als titel "Gebruik, onderhoud en 

conformiteit van de aansluiting" van het Technisch reglement gas1, is de Geschillendienst ter zake 

bevoegd en is de klacht bijgevolg bij ons ontvankelijk.  

 

Uit de grondige analyse van dit dossier komen de volgende elementen naar voor: 

 

Op 14 januari 2013 heeft de klaagster de gelijktijdige opening van haar elektriciteits- en gasmeter 

aangevraagd bij Sibelga.  Deze dubbele opening van meters werd gepland voor 16 januari 2013. 

 

Op die datum heeft Sibelga alleen de elektriciteitsmeter geopend omdat de installatie van de 

gasmeter niet in orde was. 

 

Zodra haar gasinstallatie in orde was, heeft mevrouw X opnieuw een afspraak gemaakt met Sibelga 

voor de opening van haar gasmeter. Deze werd gepland voor 24 januari 2013. 

 

Sibelga heeft de voornoemde meter echter pas kunnen openen op 28 januari 2013 in plaats van op 

24 januari 2013, de datum die oorspronkelijk tussen de partijen was overeengekomen, en dit 

vanwege een onverwachte moeilijkheid waarmee de klaagster werd geconfronteerd. 

  

Op grond van deze elementen is de Geschillendienst van oordeel dat Sibelga niet verantwoordelijk 

kan worden gesteld voor de laattijdige opening van de gasmeter.  De aparte facturatie van de kosten 

voor de opening van de elektriciteits- en de gasmeter is bijgevolg gerechtvaardigd 

 

De Geschillendienst verklaart de klacht ontvankelijk, maar ongegrond. 

                                                      

1 Technisch reglement voor het beheer van het gasdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van 

de toegang ertoe, goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2006, 

B.S., 18 september 2006. 



BRUGEL – Avenue des Arts, 46 Kunstlaan – 1000 Bruxelles-Brussel 

 

Wij sluiten dit dossier af. 

 

Wij staan niettemin tot uw beschikking voor alle bijkomende inlichtingen. 

 

Bijgevoegd vindt u, ter informatie, een document betreffende de beroepsmogelijkheden tegen deze 

beslissing bij de Raad van State 

Hoogachtend, 

 

 

 

Coördinator  Juridisch assistente 

Lid van de Geschillendienst Lid van de Geschillendienst 

 

 

 
Bijlage: 

 

Document betreffende de beroepsmogelijkheden tegen een beslissing van de Geschillendienst bij de 

Raad van State 

  

 


