
Betreft: Klacht van de heer X  

Meester, 

 

Wij hebben de klacht onderzocht die u in naam van de heer X tegen Sibelga hebt neergelegd. 

 

1. Uiteenzetting van de feiten 

 

Op 28 mei 2014 hebt u een klacht neergelegd in naam van de heer X, verblijvende te … in verband 

met de toepassing op de fotovoltaïsche installatie van de klager, van het compensatiemechanisme 

tussen de hoeveelheden elektriciteit die werden afgenomen van het distributienet en de 

hoeveelheden die in dit net werden geïnjecteerd. 

 

Voorgeschiedenis 

 

 In 2009 heeft de klager een warmtepomp geïnstalleerd, verbonden aan een fotovoltaïsche 

installatie, die gedeeltelijk kon voorzien in de elektriciteit voor de warmtepomp. Deze 

installatie werd in 2010 in dienst genomen en heeft een vermogen van  

12,6 kWh. Zij dient voornamelijk voor de verwarming van de woning van de klager. 

 

 In 2010, 2011 en 2012 genoot de klager van het compensatiemechanisme tussen de 

hoeveelheden elektriciteit die werden afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden 

die in dit net werden geïnjecteerd. 

 

 Sibelga liet de klager weten, via haar briefwisseling van 29 november 2012 en 5 december 

2012, dat dit compensatiemechanisme niet meer zou worden toegepast aangezien zijn 

installatie de grens van 5 kW1 overschrijdt. 

 

 In 2013 genoot de klager niet meer van het compensatiemechanisme: de verbruikte 

elektriciteit en de geïnjecteerde elektriciteit werden afzonderlijk berekend. 

 

 Op 28 januari 2014 heeft de klager, via zijn raadslieden, een brief aan Sibelga gericht: de 

klager is van mening dat de grens van 5 kW alleen voor de toekomst geldt en niet van 

toepassing is op zijn installatie. Zijn installatie kan dus volgens hem nog van het 

compensatiemechanisme genieten. Bijgevolg betwist hij het bedrag van de factuur van 22 

november 2013 (referentienr. ….), dat overeenstemt met het verbruik van de installatie van 

de klager.  

 

                                                      
1 Deze grens is voorzien in het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2004 betreffende 

de promotie van groene elektriciteit en van kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, dat in artikel 26bis, eerste lid 

voorziet dat "de eindafnemer bij wie een installatie wordt geplaatst voor de productie van groene elektriciteit met een 

vermogen kleiner dan of gelijk aan 5 kW, kan genieten van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die 

werden afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die werden geïnjecteerd ter hoogte van het leveringspunt 

…" 

 

Dit artikel 26bis werd in voormeld besluit van 6 mei 2004 ingevoegd door een besluit van de Brusselse 

Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 2011 dat in werking trad op 20 juni 2011. 
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 Sibelga heeft op 10 februari 2014 aan de raadsman van de klager een schriftelijk antwoord 

verzonden. Volgens de distributienetbeheerder komt de installatie van de klager niet in 

aanmerking voor het compensatiemechanisme, aangezien deze een vermogen heeft van meer 

dan 5kW.  

 

 Op 14 februari 2014 heeft de klager, via zijn raadslieden, een nieuw schrijven aan Sibelga 

gericht, waarin hij zijn standpunt bevestigt.  

 

 Sibelga schreef op 19 maart 2014 de raadslieden van de klager aan: de 

distributienetbeheerder meent dat artikel 26bis van voormeld besluit niet van toepassing is 

op de installatie van de klager en dat zijn installatie krachtens voormeld technisch reglement 

niet van het compensatiemechanisme kan genieten.  

 

 Bij brief van 24 april 2014, door zijn raadslieden gericht aan Sibelga, herbevestigt de klager 

zijn standpunt. 

 

 Op 6 mei 2004 antwoordt Sibelga aan de raadslieden van de klager: 

 

"… Wij zien geen enkel gegeven dat ons standpunt zou kunnen wijzigen".  

 

 Op 28 mei 2014 legt de heer X, via zijn raadslieden, klacht neer bij de Geschillendienst van 

Brugel (hierna genoemd "de Dienst"). 

 

 

2. Ontvankelijkheid 

 

Aangezien de klacht enerzijds de toepassing betreft van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke 

Regering van 6 mei 2004 betreffende de promotie van groene elektriciteit en van 

kwaliteitswarmtekrachtkoppeling, en anderzijds de toepassing van het technisch reglement2, is de 

Geschillendienst ter zake bevoegd. De klacht is dus ontvankelijk. 

 

                                                      
2 Het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

  en de toegang ertoe, goedgekeurd door het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. 



3. Analyse van de feitelijke en juridische elementen 

 

3.1. Standpunt van de klager 

 

De klager is van oordeel dat de grens van 5 kW, voorzien in artikel 26bis, eerste lid 

van voormeld besluit pas van toepassing is vanaf 20 juni 20113 en slechts geldt voor 

de toekomst. Hieruit leidt hij af dat het besluit de regeling beoogt van de 

compensatieaanvragen die na deze datum werden ingediend en niet raakt aan de vóór 

deze datum verworven rechten. De klager is van mening dat de Nederlandstalige 

versie van het eerste lid van artikel 26bis van voormeld besluit4 moet worden gelezen 

als zou hij van de compensatie moeten genieten omdat zijn installatie voor de 

productie van elektriciteit werd geplaatst vóór de inwerkingtreding van artikel 26bis 

van voormeld besluit.  

 

De klager houdt ook vol dat Sibelga zijn standpunt heeft bevestigd door het 

compensatiemechanisme voor het jaar 2012 toe te passen (na de inwerkingtreding 

van voormeld artikel 26bis), wat geldt als buitengerechtelijke bekentenis. 

 

Hij vindt dat Sibelga het vermogen van zijn installatie, sinds de plaatsing in 2009, zeer 

goed kende of toch zou moeten gekend hebben. 

 

Volgens de klager is de interpretatie van Sibelga van artikel 26bis van voormeld 

besluit dus niet alleen strijdig met de uitdrukkelijke tekst van het besluit, maar ook 

met de beginselen van niet-terugwerkende kracht, rechtszekerheid en gewettigd 

vertrouwen. 

 

3.2. Standpunt van Sibelga 

 

Volgens Sibelga beoogt artikel 26 bis van voormeld besluit – in de Franse of in de 

Nederlandse versie – niet het standpunt van de klager aangezien deze over een 

installatie beschikt met een vermogen van meer dan 5 kW. 

 

De distributienetbeheerder is van oordeel dat artikel 26bis van voormeld besluit een 

uitzondering vormt op de voorheen toepasselijke reglementering en dat de 

productie-installaties met een vermogen hoger dan 5 kW bijgevolg onder de 

toepassing vallen van het technisch reglement.5 Uit deze bepalingen blijkt, volgens 

                                                      
3 Hetzij de datum van inwerkingtreding van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 mei 

2011. 

 
4 “De eindafnemer bij wie een installatie wordt geplaatst voor de productie van groene elektriciteit met een vermogen 

   kleiner dan of gelijk aan 5 kW, kan genieten van de compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die werden 

   afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die werden geïnjecteerd in dit net ter hoogte van het 

   leveringspunt.” 

 
5 Dit reglement voorziet: 

 

 "Art. 175, § 1. Op elk toegangspunt dat bij een aansluiting op het distributienet behoort, wordt een meting uitgevoerd 

om 
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Sibelga, dat tussen de inwerkingtreding van het technisch reglement (29 november 

2006) en de inwerkingtreding van voormeld artikel 26 bis (20 juni 2011), het principe 

gold van de afwezigheid van compensatie tussen de hoeveelheden elektriciteit die 

werden afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die werden 

geïnjecteerd in dit net. 

 

3.3. Analyse van de Dienst  

 

Het compensatiemechanisme tussen de hoeveelheden elektriciteit die werden 

afgenomen van het distributienet en de hoeveelheden die werden geïnjecteerd in dit 

net, werd ingevoerd door artikel 26 bis, eerste lid van voormeld besluit. De 

installaties voor de productie van groene elektriciteit met een vermogen kleiner dan 

of gelijk aan 5 kW kunnen van dit mechanisme genieten. 

 

Vóór 20 juni 2011, datum van inwerkingtreding van het besluit van 26 mei 2011, 

voorzag geen enkele tekst in de toepassing van het compensatiemechanisme.  

 

De Dienst erkent dat er een verschil is tussen de Franse en de Nederlandse versie 

van dit artikel.  

 

De Dienst is van mening dat naar de originele tekst van deze bepaling moet worden 

verwezen. Het origineel is in het Frans opgesteld en de tekst in het Nederlands moet 

parallel worden gelezen met de tekst in het Frans. Het verschil tussen de twee 

versies is dus niet van aard om de Nederlandse versie te laten primeren boven de 

Franstalige versie. 

 

Bijgevolg, en in tegenstelling tot wat de klager beweert, is de grens van 5 kW, die 

geldt vanaf 20 juni 2011, niet alleen van toepassing op de installaties die na 20 juni 

2011 werden geplaatst maar ook op de installaties van vóór die datum. De 

interpretatie van Sibelga van artikel 26bis, eerste lid, van voormeld besluit is niet 

alleen niet strijdig met de uitdrukkelijke tekst van voormeld besluit, maar evenmin 

met de beginselen van niet-terugwerkende kracht, rechtszekerheid en gewettigd 

vertrouwen. 

 

Sibelga is terecht van oordeel dat het compensatiemechanisme een uitzondering 

vormt op de reglementering die van toepassing was vóór 20 juni 20116. 

                                                                                                                                                                      

  de hoeveelheid actieve of reactieve energie te bepalen die van het distributienet wordt afgenomen of erin wordt 

geïnjecteerd op dit toegangspunt, alsmede in voorkomend geval, het 

  overeenkomstige maximale vermogen. Hiervoor wordt een meetinstallatie gebruikt. 

 (…) 

 

Art. 176. De meetinrichtingen en de meetgegevens zijn bedoeld om de facturering mogelijk te maken van de prestaties 

van de distributienetbeheerder en van de leveranciers, op basis van de hoeveelheden energie die op elk toegangspunt 

worden geïnjecteerd of afgenomen van het distributienet, en dienen tevens als basis om een goed beheer van het 

distributienet mogelijk te maken".  

 
6 Voormeld technisch reglement en in het bijzonder de artikelen 175, §1 en 176. 
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Uit de artikelen 175 § 1 en 176 van het technisch reglement volgt dat het door dit 

reglement weerhouden beginsel bestaat in de berekening van de hoeveelheden 

elektriciteit die werden afgenomen van het distributienet voor de facturering van de 

eindafnemer ten gunste van de leverancier, samen met de berekening van de 

hoeveelheden geïnjecteerde elektriciteit met het oog op de facturering van de 

leverancier ten gunste van de eindafnemer.  

 

De klager argumenteert dat uit deze artikelen niet kan worden afgeleid dat er geen 

compensatiemechanisme zou kunnen worden doorgevoerd en dat deze bepalingen 

daarom niet een eventuele compensatie uitsluiten tussen de afgenomen elektriciteit 

en de geïnjecteerde elektriciteit. 

 

De Dienst is echter van mening dat deze interpretatie van de klager van het 

technisch reglement strijdig is met het beginsel van de afwezigheid van 

bovenvermelde compensatie. 

 

Aangezien de installatie van de klager een vermogen heeft van meer dan 5 kW, kan 

hij vanaf 20 juni 2011 niet meer genieten van het compensatiesysteem voor zijn 

installatie. 

 

Zoals Sibelga vermeldt in haar brief van 10 februari 2014, kan er in hoofde van de 

distributienetbeheerder geen sprake zijn van buitengerechtelijke bekentenis, 

aangezien de bekentenis slechts betrekking kan hebben op feitelijke elementen en 

niet op rechtsvragen. Bijgevolg kan er uit het feit dat de compensatie voor het jaar 

2012 werd toegepast, geen enkel gevolg worden afgeleid inzake de toepassing van 

voormeld artikel 26bis. 

 

De klager merkt op dat er op het kabinet een ontwerpbesluit wordt voorbereid om 

klaarheid te brengen in de situatie van de afnemers die vóór 2011 van het 

compensatiemechanisme hebben genoten. Volgens dit ontwerpbesluit zou dit 

mechanisme voor hen nog voor een periode van 10 jaar worden verzekerd. De 

klager meent dat dit ook getuigt van de gegrondheid van zijn interpretatie van 

voormeld artikel 26bis. 

 

Dit argument kan niet worden weerhouden. Alleen de effectief geldende 

reglementering dient te worden toegepast. 

 

Sibelga heeft artikel 26bis, eerste lid van voormeld besluit voor het jaar 2012 en voor 

de volgende jaren dus correct toegepast. 
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4. Beslissing 

 

Gelet op het voorgaande, verklaart de Dienst de klacht van de heer X ongegrond. 

 

De klager kan tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad van State. Bijgevoegd vindt u, 

ter informatie van de klager, een document betreffende de beroepsmogelijkheden. 

 

Wij blijven alleszins te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen. 

Hoogachtend, 

 

 

 

 


