
AANGETEKEND 

Betreft: Klacht van mevrouw X tegen haar elektriciteitsleverancier (hierna "bedrijf Y") 

Mevrouw, 

 

We verwijzen naar uw e-mail van oktober 2014 waarin wij u hebben meegedeeld dat de beslissing 

van de Geschillendienst (hierna "de Dienst") van 24 januari 2014 betreffende mevrouw X door Y 

werd betwist op de dag na haar laattijdige kennisgeving. 

 

Bedrijf Y heeft de Dienst gevraagd dit dossier opnieuw te onderzoeken. 

 

Na deze nieuwe analyse heeft de Dienst de volgende beslissing genomen: 

 

 

1. Uiteenzetting van de feiten 

 

In december 2013 heeft de juridisch adviseur van Infor Gaz Elec klacht ingediend in naam van 

mevrouw X, wonende te 1040 Brussel, met als voorwerp de betwisting van de factuur van bedrijf Y 

van september 2013 voor het elektriciteitsverbruik in de periode van september 2012 tot september 

20131. 

 

Voorgeschiedenis 

 

Bedrijf Y heeft een factuur naar de klagende partij gestuurd, opgesteld in september 2013, voor het 

elektriciteitsverbruik. 

 

Volgens de klagende partij heeft deze factuur betrekking op drie jaar verbruik, aangezien de twee 

vorige facturen gebaseerd waren op schattingen en deze schattingen te laag waren. 

 

In november 2013 heeft mevrouw X een klacht ingediend bij bedrijf Y met de tussenkomst van Infor 

Gaz Elec. 

 

Desondanks weigert bedrijf Y zijn standpunt te wijzigen en is het van oordeel dat de betwiste factuur 

van september 2013 moet worden betaald. 

 

In december 2013 heeft mevrouw X een klacht ingediend bij de Dienst met de tussenkomst van Infor 

Gaz Elec. 

 

De Dienst heeft op 24 januari 2014 een beslissing genomen in het voordeel van mevrouw X, die 

dezelfde dag aan Infor Gaz Elec werd meegedeeld 

 

Deze beslissing werd aan bedrijf Y meegedeeld via e-mail in oktober 2014. 

                                                      
1 Deze factuur heeft betrekking op twee verbruiken: een reëel verbruik voor de periode van 14/09/2012 tot 

12/08/2013 en een geschat verbruik voor de periode van 12/08/2013 tot 10/09/2013. 
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In oktober 2014 heeft bedrijf Y aan de Dienst meegedeeld dat het de beslissing betwist en hem 

gevraagd het dossier opnieuw te onderzoeken. De Dienst heeft Infor Gaz Elec hiervan dezelfde dag 

via e-mail op de hoogte gebracht. 

 

Via e-mail eind oktober 2014 heeft de Dienst aan bedrijf Y meegedeeld dat hij het dossier opnieuw 

zou onderzoeken. Via e-mail heeft Infor Gaz Elec dezelfde dag haar verzet tegen een nieuw 

onderzoek van het dossier bekendgemaakt.  

 

2. Standpunt van de klagende partij 

 

In haar klacht vond mevrouw X dat bedrijf Y noch het akkoord "De consument in de vrijgemaakte 

elektriciteits- en gasmarkt"2, noch de toepasselijke wetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 3 

heeft nageleefd. Bovendien is ze van mening dat bedrijf Y de aanbevelingen van de Ombudsdienst 

voor Energie niet volgt.  

 

Infor Gaz Elec betwist de herziening van dit dossier op verzoek van bedrijf Y om redenen vanwege, 

enerzijds, de onmogelijkheid van de leveranciers om klacht in te dienen bij de Dienst volgens artikel 

30novies van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest4 en, anderzijds, de inbreuk op "de beginselen van het gezag van 

het rechterlijk gewijsde, de naleving van de wet, hoor en wederhoor, het vertrouwensbeginsel"5. 

 

3. Standpunt van bedrijf Y  

 

Bedrijf Y is van mening dat de betwiste factuur is gebaseerd op verbruiksgegevens die hem door 

Sibelga werden bezorgd, dat er geen enkele rechtzetting werd uitgevoerd en dat hij geen enkele fout 

heeft gemaakt bij het beheer van het dossier van de klagende partij.  

 

Volgens bedrijf Y moet de betwiste factuur bijgevolg worden betaald. 

 

4. Ontvankelijkheid 

 

In hoofdzaak heeft de klacht van mevrouw X zowel betrekking op een facturatiekwestie als op het in 

aanmerking nemen van de meteropnames bij het opstellen van de facturatie.  

 

De vraag of de meteropname aan mevrouw X kan worden tegengeworpen door bedrijf Y bij het 

opstellen van de facturen behoort tot de bevoegdheid van de Dienst; de berekening van de facturen 

niet.  

                                                      
2 Met name hoofdstuk IV, i, 5 van dit akkoord op grond waarvan de leveranciers zich ertoe hebben verbonden 

geen termijn van meer dan twaalf maanden te voorzien waarin ze fouten inzake facturatie kunnen rechtzetten. 
3 Met name artikel 245 van het voornoemde reglement dat luidt als volgt: 

“Tenzij er sprake is van kwade trouw kan een eventuele rechtzetting van de meetgegevens en de bijbehorende 

facturatie slechts betrekking hebben op een periode van hoogstens twee jaar voorafgaand aan de laatste 

meteropname. ". 
4 Ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest, B.S.., 17-11-2001, p. 39135 sluit uitdrukkelijk de bevoegdheid van de Geschillendienst 

uit om zich uit te spreken over klachten die betrekking hebben op burgerlijke rechten.- 
5 E-mail van Infor Gaz Elec van 16 oktober 2014. 
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Inderdaad, de kwestie van het in aanmerking nemen van de meteropname impliceert dat er uitspraak 

moet worden gedaan over een kwestie die wordt geregeld door de reglementering die van 

toepassing is op de sector waarvoor Brugel en de Dienst bevoegd zijn; de kwestie van het debiteren 

van een schuld (factuur) of haar bedrag impliceert dat uitspraak wordt gedaan over een subjectief 

burgerlijk recht en de Dienst is niet bevoegd om dit te onderzoeken6.  

 

Men zal tevens opmerken dat de Dienst niet bevoegd is om zich uit te spreken over de niet-naleving 

van het akkoord "De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt", aangezien deze 

materie tot de bevoegdheid behoort van de Algemene Directie Controle en Bemiddeling van de 

FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, die waakt over de correcte toepassing van dit 

akkoord7.  

 

De klacht van mevrouw X is ontvankelijk en de Dienst is bevoegd om er kennis van te nemen, binnen 

de grenzen van wat betreft de toepassing van de technische reglementering "elektriciteit". 

 

De actie van bedrijf Y van oktober 2014 is vergelijkbaar met een verzoek tot heroverweging dat 

behoort tot de categorie van de niet-georganiseerde beroepen. Zoals elk niet-georganiseerd beroep 

is deze actie aan geen enkele specifieke ontvankelijkheidsregel onderworpen (vormen of termijnen) 

(P. GOFFAUX, Dictionnaire élémentaire de droit administratif, Bruxelles, Bruylant, 2004, v° "Recours 

inorganisé"). In tegenstelling tot wat Infor Gaz Elec beweert in haar e-mail van eind oktober 2014, 

mag de Dienst dus kennis nemen van het verzoek van bedrijf Y. 

 

5. Analyse van de feitelijke en juridische elementen 

 

Na nieuw onderzoek, besluit de Geschillendienst dat de facturen van bedrijf Y gerechtvaardigd zijn 

(5.1.). Bijgevolg wordt de beslissing van januari 2014 ingetrokken en vervangen door onderhavige 

beslissing (5.2.). 

 

5.1. Facturen van bedrijf Y  

 

Uit het dossier blijkt dat bedrijf Y facturen naar de klagende partij heeft gestuurd voor de periode 

van  

                                                      
6 Artikel 30novies van de ordonnantie van 19 juli 2001 van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 

elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, M.B., 17-11-2001, p. 39135 sluit uitdrukkelijk de 

bevoegdheid van de Geschillendienst uit om zich uit te spreken over klachten die betrekking hebben op 

burgerlijke rechten.- 
7 We lezen inderdaad in de tekst van het akkoord, in artikel II.3 Sancties: 

"Onverminderd de straffen voorzien in de verschillende wetten en uitvoeringsbesluiten en alle andere vormen van 

schadevergoeding, geeft elke inbreuk op de bepalingen van het akkoord en de gedragscode, vast te stellen door de 

Algemene Directie Controle en Bemiddeling met betrekking tot de verkoop gesloten buiten de onderneming van de 

verkoper en van een verkoop via de telefoon aanleiding tot: 

- onmiddellijke terugbetaling aan de consument van alle door hem betaalde facturen. Er wordt hem verder geen 

enkel verbruik gefactureerd 

- onmiddellijk herstel van de consument in zijn oude contractuele relatie. De oude leverancier neemt de 

consument kosteloos terug zo vlug als technisch mogelijk." (wij onderstrepen). 

Het is dus de Algemene Directie Controle en Bemiddeling die bevoegd is om een eventuele inbreuk op het 

voornoemde Akkoord vast te stellen. 
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augustus 2010 tot augustus 2011 en voor de periode van augustus 2011 tot september 2012.  

 

De eerste factuur werd opgesteld op basis van de meterstand van augustus 2011 die werd geschat op 

38.xxx kWh (gefactureerd verbruik: 1.677 kWh). De tweede factuur werd opgesteld op basis van de 

meterstand van september 2012 die werd geschat op 40.xxx kWh (gefactureerd verbruik: 1.xxx 

kWh). 

 

Volgens de historiek van de meterstanden die Sibelga heeft bezorgd, bedroeg het gemiddelde 

verbruik van de klagende partij 4.xxx kWh per jaar voor de periode van augustus 2010 tot augustus 

2013. 

 

Voor de periode van september 2012 tot september 2013 werd echter een verbruik van 8.xxx kWh 

gefactureerd in september 2013 (betwiste factuur), hetzij een bijkomend verbruiksvolume van 2.xxx 

kWh voor de periode van augustus 2010 tot augustus 2011 en een bijkomend verbruiksvolume van 

2.xxx kWh voor de periode van augustus 2011 tot september 2012.  

 

De Dienst stelt echter vast dat hij in zijn beslissing van 2014 verkeerdelijk had verondersteld dat de 

betwiste factuur geen eerste afrekening was. Bij het nieuwe onderzoek van het dossier heeft de 

Dienst vastgesteld dat er geen afrekening was opgesteld vóór die datum voor de verbruiksperiode 

van september 2012 tot september 2013. De betwiste factuur is dus wel degelijk een eerste 

afrekening.  

 

De meterstanden vermeld op de betwiste factuur8 stemmen overeen met de meterstanden vermeld 

in de bovenvermelde historiek. Het gefactureerde elektriciteitsverbruik voor de periode van 

september 2012 tot augustus 20139 stemt overeen met het verschil tussen de meterstand van 

september 2012 die door Sibelga te laag werd geschat (40.xxx) en de door Sibelga opgenomen 

meterstand in augustus 2013 (49.xxx). 

 

Het gefactureerde verbruik voor de periode van september 2012 tot september 2013 stemt overeen 

met het gemiddelde verbruik per jaar10 verhoogd met de bovenvermelde bijkomende 

verbruiksvolumes en een berekend verbruiksvolume van xxx kWh voor de periode van augustus 

2013 tot september 2013.  

 

De beslissing die in januari 2014 door de Dienst werd genomen, is dus onregelmatig want feitelijk 

onjuist.  

 

 

5.2. Intrekking 

 

De Dienst kan zijn fout slechts corrigeren met naleving van de leer van de intrekking van de 

administratieve handelingen.  

 

                                                      
8 De meterstand 40.410,8 van 14/09/2012 en de meterstand 49.211 van 12/08/2013. 
9 8.800 kWh. 
10 4.065 kWh. 



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

Op dit punt, oordeelt de Raad van State steeds dat een individuele administratieve handeling die 

rechten doet ontstaan door haar auteur kan worden ingetrokken op voorwaarde (i) dat ze 

onregelmatig is en (ii) dat de termijn voor het annulatieberoep tegen hem open staat bij de Raad van 

State of, in de veronderstelling dat er reeds een annulatieberoep werd ingeleid, tijdens de volledige 

duur van de procedure tot aan de uitspraak van het arrest. (RVS, 5 augustus 1997, Roland, nr. 

67.676; RVS, 21 oktober 1960, Peeters en Bruggemans, nr. 8.167; RVS, 20 december 1960, Dilien, nr. 

8.284; RVS, 30 juni 1995, Loos, nr. 54.137). 

 

De intrekkingsleer waakt er dus over een evenwicht in te stellen tussen, enerzijds, de 

rechtszekerheid en het gezag van het rechterlijk gewijsde verbonden met administratieve beslissingen 

en, anderzijds, de naleving van de wet wanneer een eerste administratieve beslissing onregelmatig is. 

 

In onderhavig geval is de beslissing van januari 2014 onregelmatig zoals werd aangetoond (5.1. supra). 

 

Bovendien kan tegen de beslissing van januari 2014 nog een annulatieberoep worden ingesteld.  

 

De termijn voor het inleiden van een beroep bij de Raad van State bedraagt immers "zestig dagen 

nadat de bestreden akten, reglementen of beslissingen werden bekendgemaakt of betekend"11. 

 

Echter, de beslissingen over individuele personen die de rechtspositie van een of meer personen 

bepalen, moeten aan elk van hen worden betekend (RVS, 27 september 1963, Brouwers c. Belgische 

staat, nr. 10179; RVS 15 januari 1980 Adriaenssen c. Belgische staat, 20041 ; 22 januari 1980, 

Lefebvre c. Belgische staat, 26092 ; RVS 15 februari 1990, Van Sant C; Belgische staat, 34058).  

 

We merken overigens op dat "De bekendmaking van een dergelijke beslissing, voor of na de 

betekening, zonder gevolgen blijft voor de termijn; evenzo de eerdere kennisname van de beslissing" 

(P. LEWALLE, Contentieux administratif, Bruxelles, Bruylant, 2ème éd, 2002, p. 707). Zelfs als bedrijf Y 

kennis zou hebben genomen van de beslissing van januari 2014 voor de betekening ervan, dan moet 

er alleen rekening worden gehouden met de datum van de kennisgeving voor de berekening van de 

beroeps- en intrekkingstermijnen.  

 

In onderhavig geval is de betwiste beslissing van januari 2014 een individuele beslissing die twee keer 

ter kennis werd gebracht:  

 

- een eerste keer aan Infor Gaz Elec per brief van januari 2014; 

- een tweede keer aan bedrijf Y via de e-mail van oktober 2014. 

 

In deze omstandigheden is het de tweede betekening waarmee rekening moet worden gehouden om 

de uiterste datum voor de intrekking te bepalen. 

 

Om tot dit besluit te komen, moeten we eerst en vooral herinneren aan de bestaansreden van de 

intrekkingsleer.  

 

Die is algemeen bekend: "De redenering die aan de basis ligt van deze theorie is eenvoudig: aangezien 

artikel 19 van de gecoördineerde wetten op de Raad van State toelaat om een annulatieberoep in te 

                                                      
11 Art. 4, al. 3 van het Regentsbesluit van 23 augustus 1948 
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leiden gedurende een termijn van 60 dagen tegen een administratieve handeling, zelfs als ze rechten 

doet ontstaan, moet de administratie een procedure kunnen vermijden als ze meent dat de handeling 

effectief onregelmatig is. (…) Een handeling die rechten doet ontstaan, kan worden ingetrokken 

binnen de termijn van 60 dagen voorzien voor het inleiden van een beroep bij de Raad van State op 

voorwaarde dat ze onregelmatig is. De intrekking blijft mogelijk tot de sluiting van de debatten in 

geval van inleiding van het beroep, binnen de grenzen van de bezwaren van onwettigheid 

opgeworpen in het kader van het beroep of in geval van bezwaar in verband met de openbare orde" 

(A.-L. DURVIAUX, Droit administratif, t. I. L’action publique, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 45). 

 

De administratie moet dus de handeling kunnen intrekken zolang de administratieve handeling nietig 

kan worden verklaard in het kader van een annulatieberoep bij de Raad van State, en dit om te 

vermijden dat de burgers nodeloze tegenslagen moeten ondergaan inherent aan een procedure tot 

nietigverklaring (kosten en termijnen) terwijl de onregelmatigheid van de betwiste handeling niet 

wordt betwist door de administratie.  

 

De beslissing van de Dienst kan dus worden ingetrokken zolang de termijn voor bedrijf Y om een 

annulatieberoep in te stellen niet is verstreken. 

 

Die oplossing is des te meer gerechtvaardigd omdat in dit geval bedrijf Y niet "elke derde" is, maar 

een van de twee enige betrokken partijen bij de klacht die mevrouw X bij de Dienst heeft ingediend 

en aan wie de individuele beslissing ter kennis werd gebracht. Deze oplossing kan de klagende partij 

dus niet in een eindeloze staat van rechtsonzekerheid houden; geen enkele andere partij kan een 

beroep instellen; de verplichte termijn voor kennisgeving aan bedrijf Y is de laatste termijn om over 

te gaan tot intrekking van de handeling. 

 

Bovendien zou elke andere oplossing tot gevolg hebben dat de intrekkingsleer nutteloos wordt, 

aangezien ze de administratie zou beletten om rekening te houden met de grieven van de partij 

(bedrijf Y) die het meest waarschijnlijk grieven kan formuleren na kennis te hebben genomen van het 

bestaan van de betwiste handeling, haar inhoud of haar motivatie. 

  

De betwiste beslissing kan dus worden ingetrokken op voorwaarde dat de intrekking plaatsvindt 

binnen de zestig dagen na de tweede en laatste kennisgeving.  

 

Aangezien de Dienst zijn beslissing ter kennis heeft gebracht van bedrijf Y in oktober 2014, is de 

termijn van zestig dagen nog niet verstreken en kan de Dienst zijn eerste beslissing intrekken.  

 

 

 

 

 

 

6. Beslissing 

 

Rekening houdend met de bovenvermelde elementen, trekt de Dienst zijn beslissing van januari 2014 

in en vervangt ze door onderhavige beslissing.  
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De Dienst beslist dat de betwiste factuur werd opgesteld in overeenstemming met het voornoemd 

technisch reglement. Bijgevolg zijn de meterstanden waarmee rekening werd gehouden om de 

factuur van € 1.XXX op te stellen juist en laten ze bedrijf Y toe het aan hem verschuldigde bedrag op 

te eisen.  

 

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

beslissing bij de Raad van State 

Hoogachtend, 

 

 

 

Juridisch Adviseur Juridisch assistente 

Lid van de Geschillendienst Lid van de Geschillendienst 

 

 

 

 

 

 

 

 


