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Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de  levering van 
elektriciteit 

 
 
De Minister van Consumentenzaken, Mevrouw Freya Van den Bossche, heeft de Commissie 
voor Onrechtmatige Bedingen bij brief van 22 augustus 2003 gevraagd advies te geven over 
twee bepalingen van de algemene voorwaarden voor levering van elektriciteit (in 
laagspanning).  
 
Vragen over de geldigheid van die bepalingen zijn immers gerezen naar aanleiding van de 
dubbele facturatie die Electrabel heeft gedaan in de maand augustus aan klanten die via 
domiciliëring betalen.  
 
Om de consument in de toekomst betere bescherming te bieden tegen dergelijke praktijken  
wenst de Minister “op korte termijn te komen tot een aanpassing van de algemene 
voorwaarden die er gelden voor energieleveranciers”. Het is in het licht hiervan dat de 
Commissie om advies wordt gevraagd. 
 
De twee bepalingen en de daarmee verband houdende vragen worden in de brief van de 
Minister als volgt beschreven. 
 
- “Hoofdstuk V, punt 5 van de Algemene voorwaarden bepaalt dat wanneer de consument zijn 
betaalverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde termijn hem onverwijld 
nalatigheidsinteresten worden aangerekend.  In het omgekeerde geval, wanneer de leverancier 
fouten begaat in zijn facturatieproces en –zoals in de huidige zaak – via domiciliëring 
onterecht bedragen inhoudt, genereren deze bedragen geen interesten hoewel het 
administratief enige tijd in beslag kan nemen vooraleer deze bedragen effectief worden 
teruggestort. Is hier geen onevenwicht in de verhouding tussen consument en leverancier? Is 
dit onevenwicht verenigbaar met artikel 32 .15. W.H.P.C.? 
 
- Hoofdstuk V, punt 7 van de algemene voorwaarden bepaalt dat de verdeler, wanneer het aan 
de klant verschuldigde saldo hoger is dan het bedrag van de tussentijdse factuur, de 
terugbetaling van dit bedrag zal uitvoeren binnen de 15 daaropvolgende dagen. Is de 
handelwijze waarbij Electrabel de onverschuldigde bedragen niet onmiddellijk terugbetaalt 
aan de consument verenigbaar met artikel 32.27 W.H.P.C.?” 
 
Als bijlage bij de brief heeft de Minister een uittreksel uit het typereglement voor de 
aftakking, het ter beschikking stellen en het afnemen van elektriciteit in laagspanning van het 
Controlecomité voor de Elektriciteit en het Gas1 gevoegd. 
 
Aangezien dit typereglement, ingevolge de liberalisering, niet meer als maatstaf geldt, heeft 
de Commissie haar onderzoek gevoerd op basis van de door Electrabel gehanteerde clausules. 
 
In een eerste hoofdstuk wordt ingegaan op de toepassing van de afdeling onrechtmatige 
bedingen op voorwaarden van openbare nutsbedrijven, en wordt er vervolgens gewezen op, 
en een voorbehoud gemaakt omtrent, eventuele van toepassing zijnde bepalingen in de 
energiewetgeving, alsmede het principiële toezicht door de bij wet of decreet aangeduide 
organen op de toepassing van de wetgeving die de sector van de elektriciteit beheerst, en de 
                                                 
1 Sinds 10 januari 2000 omgevormd tot de CREG, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het 
Gas. 
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weerslag hiervan op het door de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen gevoerd 
onderzoek. De door Mevrouw de Minister voorgelegde casussen worden onderzocht in een 
tweede hoofdstuk. 
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Hoofdstuk I. De toepassing van de W.H.P.C.  en voorbehoud omtrent sectorspecifieke 
wetgeving 

 
 
Afdeling 1. De toepassing van de W.H.P.C. op voorwaarden  van openbare nutsbedrijven 
 
 
Er was tot voor kort onenigheid over de juridische aard van de rechtsverhouding tussen een 
openbaar nutsbedrijf, zoals in casu een elektriciteitsverdeler, en zijn gebruikers. Sommige 
rechtspraak kwalificeerde die rechtsverhouding als zijnde van reglementaire aard2, in andere 
rechtspraak werd deze ve rhouding als zijnde van contractuele aard bestempeld 3. In het kader 
van de op gang zijnde vrijmaking van de elektriciteitssector in de verschillende Gewesten 
worden de reglementaire bepalingen van de verschillende intercommunales voor levering van 
elektriciteit, op heden vervangen door “contractuele” regelingen4. 
 
De Commissie wenst er niettemin op te wijzen dat ook “de overheidsinstellingen of de 
rechtspersonen waarin de overheid een overwegend aandeel heeft, die een commerciële, 
financiële of industriële activiteit aan de dag leggen en die producten of diensten te koop 
aanbieden of verkopen” (artikel 1.6.b) van de W.H.P.C., waarnaar ook verwezen wordt bij de 
definiëring van het begrip verkoper in artikel 31, § 2.2°) onder het begrip verkoper van de 
W.H.P.C. vallen. Er kan hierbij opgemerkt worden dat het leveren van elektriciteit naar 
burgerlijk recht, en bijgevolg eveneens in het kader van de definitie van ‘producten’ in de 
W.H.P.C. (artikel 1.1. W.H.P.C.) wordt gezien als een levering in het kader van een 
overeenkomst van verkoop van een lichamelijk roerend goed (zie in dit verband Memorie van 
Toelichting, Parl. St., Senaat, 1984-85, nr. 947/1, p. 6).  
 
 
De Commissie wijst er vervolgens op dat door de toevoeging van de term “voorwaarden” in 
de artikelen 31 en 32 W.H.P.C., de wetgever uitdrukkelijk de bedoeling had de reglementaire 
bedingen onder het materieel geldingsbereik van de afdeling onrechtmatige bedingen van de 
W.H.P.C. te brengen (Kamerverslag, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1200/2, 38). 

                                                 
2 Zie o.a. Cass. 4 december, 2000, R.W., 2002-2003, p. 1578-1583, met noot A. VAN OEVELEN; Gent, 16 juni 
2000, R.W. , 2002-2003, p. 1585-1587, Antwerpen, 18 december 2000, l.c., 1587-1589. 
3 Zie Gent, 31 mei 2002, R.W. , 2002-2003, 1589-1590. 
4 Zie bijvoorbeeld, voor wat het Vlaamse Gewest betreft, de Beslissing van de VREG van 7 oktober 2002, 
http://www.vreg.be/vreg/documenten/beslissingen/BESL-2002-19.pdf ; een gelijkaardige beslissing is voor de 
verdere vrijmaking medio 2003 genomen. 
“Vanaf 1 januari 2003 om 0.00 u gelden de contractuele bepalingen zoals overeengekomen met een 
leverancier naar keuze. In het geval een afnemer overeenkomstig artikel 2, §3 van het besluit van de 
Vlaamse regering van 13 juli 2001 betreffende de elektriciteitsvoorziening aan bepaalde afnemers, 
wordt toegewezen aan een houder van een leveringsvergunning gelden de algemene voorwaarden 
voor levering van elektriciteit voor onbepaalde duur zoals opgesteld door dergelijke houders van een 
leveringsvergunning na voorgelegd te zijn aan de VREG teneinde de VREG de mogelijkheid te geven 
om te toetsen of deze algemene voorwaarden in overeenstemming zijn met de toepasselijke 
wetgeving en de beslissingen van de VREG. Deze voorlegging dient te gebeuren voor 1 november 
2002. Er wordt hierbij verondersteld dat de afnemer gedurende de twee maanden voorafgaand aan 
de datum van 1 januari 2003 kennis heeft kunnen nemen van deze algemene voorwaarden. Deze 
algemene voorwaarden dienen een opzegtermijn te bepalen van één maand. Voor professionele 
verbruikers dient deze termijn te worden gerekend vanaf de eerste van de maand volgend op de 
maand van schriftelijk opzegging. Voor residentiële verbruikers dient deze termijn te worden gerekend 
vanaf de datum van schriftelijke opzegging. De poststempel geldt als datum van opzegging.” 
Zie b.v. http://www.vreg.be/vreg/documenten/mededelingen/MEDE-2003-8.pdf. Mededeling van goedkeuring 
van de algemene voorwaarden van ECS voor de afnemers die geen keuze hebben gemaakt. 
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Zij verwijst hierbij naar haar advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden 
voor het vervoer van reizigers bij de N.M.B.S.5 
 
 
Afdeling 2. Voorbehoud omtrent de toepassing van sectorspecifieke wetgeving 
 
De Commissie heeft niet de regulering van de (gedeeltelijk) vrijgemaakte energiemarkt 
bestudeerd. Onder dat voorbehoud wijst zij op het volgende. 
 
Naast de federale elektriciteitswet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt6, wijst de Commissie in het bijzonder op de gewestelijke regelgeving, en in 
het bijzonder op de sociale openbare dienstverplichtingen die in dit kader zijn opgelegd. Voor 
leveringscontracten van elektriciteit worden onder meer regelingen met betrekking tot de 
facturatie, de aanmaning tot betaling, de ingebrekestelling en de gevolgen van niet-betaling 
vastgelegd. 
 
Er kan in dit verband worden gewezen op het besluit van de Vlaamse regering van 31 januari 
20037, gewijzigd door het besluit van 20 juni 20038, met betrekking tot de sociale openbare 
dienstverplichtingen in de vrijgemaakte elektriciteitsmarkt. 
 
Deze regeling heeft betrekking op de leveringen van alle leveranciers aan de “huishoudelijke 
afnemers”. De regeling voor huishoudelijke afnemers geldt binnen het territoriale gebied 
waarvoor de Vlaamse regering bevoegd is.  
 
“Huishoudelijke afnemer”  is “elke natuurlijke persoon die elektriciteit afneemt om te 
voorzien in zijn behoeften of die van de personen die samen met hem in de woning in kwestie 
gedomicilieerd zijn” (art. 1, 1°).  
 
De definitie van “huishoudelijke afnemer” is door de uitsluiting van rechtspersonen (veeleer 
theoretisch) beperkter dan de definitie van consument in artikel 1, 7° van de W.H.P.C.. Zij is, 
aan de andere kant, breder omdat zij niet vereist dat de afnemer uitsluitend voor privé-
doeleinden afneemt. 
 
Wat de interest bij niet-betaling betreft, bepaalt artikel 6 van het besluit: “de eventuele 
nalatigheidsintrest die door de houder van een leveringsvergunning wordt aangerekend, mag 
de wettelijke intrest niet overschrijden”. 
 
Het besluit bepaalt dat de overeenkomst met de huishoudelijke afnemer een “uiterste datum 
van betaling” voorziet die niet eerder mag zijn vastgesteld dan vijftien dagen na de ontvangst 
van de factuur. De factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de derde werkdag na de 
verzending ervan. (art. 2) 
 
Als de bedoelde afnemer niet binnen die termijn heeft betaald, moet hem een 
herinneringsbrief worden gestuurd (art. 2).  

                                                 
5 C.O.B. 7, in Ministerie van Economische Zaken (ed.), Verslag over de werkzaamheden van de Raad voor het 
Verbruik en aanverwante Commissies 2001, Brussel, 2002,  199-203. 
6 B.S., 11 mei 1999. 
7 B.S., 21 maart 2003. 
8 B.S., 11 augustus 2003. 
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Als de bedoelde afnemer vijftien dagen na de herinneringsbrief nog geen regeling heeft 
getroffen voor de betaling van de openstaande factuur, moet hem bij aangetekende brief een 
ingebrekestelling worden gestuurd (art. 3 en art. 4, § 1). Binnen vijftien dagen daaropvolgend 
moet de huishoudelijke afnemer melden hoe hij zijn betalingen wil doen (art. 4, § 2, onder 
verwijzing naar art. 4, § 1). De kosten voor de herinnering en de ingebrekestelling zijn ten 
laste van de cliënt, behalve als het om een “beschermde klant 9” gaat. Als de afnemer niet 
meedeelt hoe hij zal betalen of als hij na nog eens vijftien dagen niet heeft betaald, kan een 
budgetmeter worden geplaatst (art. 8). 
 
In het territorium waarvoor de Waalse regering bevoegd is, geldt het besluit van de Waalse 
regering van 10 april 2003 “relatif aux obligations de service public dans le marché de 
l’électricité10.  
Daarin wordt een vergelijkbare situatie geregeld. Die regeling lijkt minder uitgewerkt ten 
gunste van de afnemer. 
 
“Client résidentiel” is de “client dont l’essentiel de la consommation d’électricité est destinée 
à l’usage domestique” (art. 1, 5°). 
In geval van niet-betaling « à l’échéance prévue » moet een herinneringsbrief worden 
gestuurd die « la nouvelle date d’échéance du payement » vaststelt, niet eerder dan  tien dagen 
later (dan ?) (art. 15).  
Als op de nieuwe uiterste datum niet is betaald, wordt de cliënt per aangetekende brief in 
gebreke gesteld. Betaalt hij niet binnen de vijftien dagen daaropvolgend, dan wordt hij 
beschouwd als “en défaut de payement” en wordt “d’office” een budgetmeter (beperking van 
het verbruik) geïnstalleerd (art. 16, 3°) 
 
Zo te zien, is de regeling van de Vlaamse regering gunstiger uitgewerkt voor de afnemer; ze 
ontstond ook eerder. Wellicht daarom hebben leveranciers die het hele Belgische grondgebied 
bestrijken, daarom de Vlaamse regeling als basis genomen. 
 
 
Afdeling 3.Toezicht van de regulatoren van de energiemarkt vs. wettelijke opdracht van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen 
 
1. Wettelijke opdracht van de regulatoren 
 
Op de leveranciers is er een toezicht van de regulatoren (CREG11, VREG12 en CwaPE13). 
 
De regulator ziet toe op de effectieve vrijmaking van de markt, en controleert of onder andere 
de levering van elektriciteit gebeurt op voorwaarden die verenigbaar zijn met de wetgeving 
die de sector beheerst. 
 
De elektriciteitswetgeving laat de regulatoren niet toe om een algemeen toezicht uit te oefenen 
op de leveringsvoorwaarden aan afnemers, met name wat betreft de contractuele aspecten. In 
het algemeen hebben de regulatoren tot taak om toezicht te houden op de vrij gemaakte markt. 

                                                 
9 Gedefinieerd in artikel 1, 6° van het Besluit. 
10 B.S., 13 april 2003, ook  http://www.CWaPE.be , zie “Législation wallonne”, op datum 
11 Het federale toezichtsorgaan: de Commissie voor Regulering van de Elektriciteit en het Gas. 
12 Het toezichtsorgaan, bevoegd voor het Vlaamse Gewest: Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektricteits- 
en de Gasmarkt. 
13 Het toezichtsorgaan, bevoegd voor het Waalse Gewest: “Commission wallonne pour l’Energie”. 
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In dat licht letten de regulatoren op de transparantie van prijsstructuren, b.v. de informatie in 
de factuur die naar de afnemers wordt gestuurd14.  
 
Er zijn in de energiewetgeving geen aanwijzingen te vinden dat de regulatoren, buiten het 
kader van hun markttoezicht, zouden letten op contractuele aspecten zoals die van de regeling 
van de onrechtmatige bedingen van de W.H.P.C. 
  
In  het kader van hun markttoezicht kunnen ze wel letten op de vrijheid van de afnemers die 
een toegewezen leverancier hebben, om - door een keuze - van leverancier te veranderen.  
Contractuele bepalingen, met name i.v.m. de duur van de leveringsovereenkomst (art. 32, 16 
W.H.P.C.) en i.v.m. de verlenging (art. 32, 17 WGPC), kunnen evenwel op een snijpunt 
liggen van de bevoegdheid van de regulatoren, van de mededingingsautoriteit en van het 
toezicht op onrechtmatige bedingen. 
 
2. Toezicht op contracten door de regulatoren 
 
In gevolge de liberalisering van de elektriciteitsmarkt kan de leverancier van elektriciteit een 
leverancier zijn die door de daarvoor in aanmerking komende afnemer vrij is gekozen 
(“consommateur éligible”) of die, bij gebreke van keuze door de afnemer, is aangeduid 
(“désigné”); in dat laatste geval wordt die leverancier ook genoemd: “de standaardleverancier 
die door de netbeheerder is aangewezen”. 
 
a. Aangeduide leverancier 
 
In geval van een aangeduide leverancier (de afnemer maakt geen keuze van leverancier, en 
krijgt dus een leverancier toegewezen), zou hij gebonden zijn door een “contract” dat in de 
plaats zou komen van de vroegere “reglementaire” voorwaarden.  
Om ervoor te zorgen dat die contracten in overeenstemming zouden zijn met de wetgeving tot 
vrijmaking van de markt, heeft de VREG - de Vlaamse regulator- beslist dat die contracten 
door haar zouden moeten worden goedgekeurd. De VREG heeft met name erop gelet dat in 
die contracten een korte opzegtermijn zou worden bepaald om de afnemer later toe te laten 
van leverancier te veranderen15. 
 
b. vrij gekozen leverancier 
 
Afnemers die vrij een leverancier kiezen (waaronder ook: Electrabel), contracteren op de 
voorwaarden van die leverancier. De leverancier moet worden erkend door de regulator.   
De voorwaarden van die leverancier mogen, vanzelfsprekend,  niet in strijd zijn met de 
elektriciteitswetgeving. 
 
 
Dit alles doet geen afbreuk aan de algemene opdracht van de Commissie om kennis te nemen 
van, en advies te geven of aanbevelingen te formuleren, met betrekking tot bedingen of 
voorwaarden in overeenkomsten gesloten tussen verkopers en consumenten. 
 

                                                 
14 Zie CREG, Jaarverslag 2002, p. 26 over een studie van “de ideale factuur”. 
http://www.creg.be/pdf/Ra/2002/rep2002nl.pdf (Nederlands) en http://www.creg.be/pdf/Ra/2002/rep2002fr.pdf 
(Frans). 
15 Zie voetnoot nr. 4. 
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Hoofdstuk II. Advies met betrekking tot de aan de Commissie voorgelegde clausules 
 
 
 
1. Betaalverplichting van de consument vs. factureringsplicht van de 

elektriciteitsleverancier- wederkerigheid en gelijkwaardigheid van schadebedingen 
 
De eerste voorgelegde casus luidt als volgt:  
 
“Hoofdstuk V, punt 5 van de Algemene voorwaarden bepaalt dat wanneer de consument zijn 
betaalverplichtingen niet nakomt binnen de gestelde termijn hem onverwijld 
nalatigheidsinteresten worden aangerekend.  In het omgekeerde geval, wanneer de 
leverancier fouten begaat in zijn facturatieproces en –zoals in de huidige zaak – via 
domiciliëring onterecht bedragen inhoudt, genereren deze bedragen geen interesten hoewel 
het administratief enige tijd in beslag kan nemen vooraleer deze bedragen effectief worden 
teruggestort. Is hier geen onevenwicht in de verhouding tussen consument en leverancier? Is 
dit onevenwicht verenigbaar met artikel 32 .15. W.H.P.C.? 
 
 
Zoals in de inleiding vermeld, werd door Mevrouw de Minister het typereglement 
“elektriciteit in laagspanning” aangehaald. 
 
Gezien de omstandigheid dat het Vlaamse en het Waalse Gewest inmiddels in een regeling 
voorzien hebben met betrekking tot de facturatie, betaling, betalingsmoeilijkheden en een 
levering van minimumhoeveelheid aan huishoudelijke afnemers die in betalingsmoeilijkheden 
geraakten16 en het door de Minister in bijlage gevoegde typereglement in eerste instantie 
betrekking had op de situatie vóór de liberalisering17, werden de door Mevrouw de Minister 
gestelde vragen onderzocht in het kader van de algemene voorwaarden van Electrabel 
Customer Solutions N.V. “van toepassing op het ter beschikking stellen van elektrisch 
vermogen en/of aardgas aan afnemers van elektriciteit en/of gas die op 1 juli 2003 in 
aanmerking komen als aangeduide leverancier.” 
 
Electrabel heeft daarnaast algemene voorwaarden voor de afnemers die voor haar als 
leverancier vrij hebben gekozen. De bepalingen van die voorwaarden verschillen van de 
voorwaarden van Electrabel als aangeduide leverancier voornamelijk voor wat de duur van de 
overeenkomst betreft. Wat de bepalingen betreft waarop de adviesvraag betrekking heeft, is er 
blijkbaar geen verschil. 
 
De artikelen 7.2., vierde en vijfde alinea, van de contractsvoorwaarden Electrabel- aangeduide 
leverancier, luiden als volgt: 
 
“Electrabel heeft het recht om eenvoudig op grond van niet-betaling vanaf de uiterste 
betalingsdatum de betaling van intresten te vorderen, tegen de wettelijke intrestvoet voor wat 
betreft de consumenten en tegen de intrestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 
betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor wat betreft 
de niet-consumenten. 
 
                                                 
16 Zie hoger, bij de bespreking van enkele regelen in verband met sociale openbare dienstverplichtingen 
17 Het zou als leidraad dienen voor de levering van elektriciteit aan de “niet in aanmerking komende 
eindafnemer” 
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In geval de Klant gerechtigd is op betaling vanwege Electrabel heeft hij het recht om de 
betaling van intresten te vorderen vanaf zijn eerste ingebrekestelling, tegen de wettelijke 
intrestvoet. Tenzij dit door de wetgeving niet toegelaten is, zijn de kosten van herinneringen 
en ingebrekestellingen die de Klant daartoe zendt aan Electrabel ten laste van Electrabel.” 
 
 
De Commissie formuleert in dat verband de volgende opmerkingen: 
 
a. Een beding dat voorziet in de betaling van de wettelijke interest, is geen schadebeding 
 
Het aanrekenen van de wettelijke interest bij niet uitvoering van een verbintenis die, zoals hier 
het geval is, alleen betrekking heeft op de betaling van een geldsom, kan niet worden 
bestempeld als een bedongen schade.  
Het gaat immers om een blote overname van hetgeen is bepaald in artikel 1153, eerste lid van 
het Burgerlijk Wetboek. 
Artikel 1153, eerste lid B.W. bepaalt: “Inzake verbintenissen die alleen betrekking hebben op 
het betalen van een bepaalde geldsom, bestaat de schadevergoeding wegens vertraging nooit 
in iets anders dan de wettelijke interest, behoudens door de wet gestelde uitzonderingen.” 
 
Kennelijk is ook de Commissie  ervan uitgegaan, in haar Aanbeveling betreffende de 
strafbedingen van 21 oktober 1997, dat de wettelijke interest in zo’n geval geen “bedongen” 
schade is. Als schadebedingen die interesten bepalen, noemt ze bedingen die de wettelijke 
interest plus een bepaald aantal punten voorzien (randnummer 6 en 4° aanbeveling). 
 
Het “forfaitaire” karakter van de wettelijke interest die, zoals vermeld, verschuldigd is bij 
vertraging van betaling, volgt uit het B.W. zelf. Artikel 1153, tweede lid B.W. bepaalt : “Die 
schadevergoeding is verschuldigd zonder dat de schuldeiser enig verlies hoeft te bewijzen.” 
 
Als het wettelijke gevolg van de niet-betaling van een geldsom ook in de overeenkomst is 
overgenomen, kan men dat niet ten kwade duiden van de leverancier die daarmee alleen 
toegankelijke informatie heeft bezorgd aan de consument. 
 
Dat contractueel is bepaald dat voor het lopen van de interest geen ingebrekestelling is vereist, 
is weliswaar een nadere contractuele regeling18, maar maakt de bepaling die naar de wettelijke 
interest verwijst, niet tot een schadebeding. 
 
De Commissie wijst er bovendien op dat, voor wat betreft het leveren van elektriciteit aan 
huishoudelijke afnemers in het Vlaamse Gewest, het opeisbaar stellen van maximaal de 
wettelijke interest volgt uit het Besluit van de Vlaamse Regering19 van 31 januari 2003. 
 
 
b. Het opeisbaar stellen van de wettelijke interest vanaf de “uiterste datum van betaling” is 

redelijk 
 
De aangehaalde besluiten van de Vlaamse, respectievelijk Waalse regering, bepalen niet vanaf 
wanneer interesten (mogen) beginnen te lopen. 

                                                 
18 Artikel 1153, derde lid B.W. bepaalt: “Zij is verschuldigd te rekenen vanaf de dag der aanmaning tot betaling, 
behalve ingeval de wet ze van rechtswege doet lopen.” 
19  Besluit van 20 juni 2003 van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Besluit van 31 januari 2003, zie 
hoger, p. 5. 
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In de algemene voorwaarden waarop de Commissie heeft gelet, wordt wat dat betreft, de 
“uiterste datum van betaling” genoemd. In samenhang met deze besluiten is dat dus de datum 
die op de factuur als “uiterste datum voor betaling” (bewoordingen van het besluit) is 
vermeld. 
 
Er kan geargumenteerd worden dat er in het globale corpus van de contractsvoorwaarden een 
onevenwicht ontstaat doordat de klant, teneinde aanspraak te kunnen maken op 
verwijlsinteresten ingeval hij gerechtigd is op betaling van Elektrabel, wél in gebreke dient te 
stellen, terwijl dit niet vereist wordt van de verkoper bij laattijdige betaling. Niettemin is deze 
regeling toch redelijk te noemen nu de leverancier pas in gebreke mag (moet) stellen na de 
verplichte herinneringsbrief en het daaropvolgend verstrijken van een termijn van vijftien 
dagen die de consument moet toelaten een betalingsplan te kiezen, hetzij na een termijn van 
30, hetzij 25 dagen. 
 
 
c. artikel 7.2., vierde lid, is niet duidelijk opgesteld 
 
Door de formulering: “Electrabel heeft het recht om eenvoudig op grond van niet-betaling 
vanaf de uiterste betalingsdatum de betaling van intresten te vorderen”, geeft Electrabel 
verkeerdelijk de indruk dat geen ingebrekestelling vereist is teneinde betaling te vorderen, 
terwijl de wetgeving van de Vlaamse, respectievelijk de Waalse regering, uitdrukkelijk in een 
procedure bij niet-betaling voorzien20. Hiernaar wordt enkel verwezen in het tweede lid van 
artikel 7.2. 
 
Artikel 7.2., vierde lid, strekt er enkel toe te bepalen dat de (wettelijke) interesten beginnen te 
lopen vanaf de datum die op de factuur als “uiterste datum voor betaling” is vermeld. 
 
De Commissie beveelt daarom aan dat de procedure bij niet-tijdige betaling uitdrukkelijk in 
de algemene voorwaarden wordt opgenomen, zodat er geen onduidelijkheid gecreëerd wordt 
omtrent de draagwijdte van artikel 7.2., vierde  lid. 
 
 
Besluit in verband met punt 1: 
 
De vermelding in de overeenkomst dat consumenten in geval van niet betaling op de 
voorziene “uiterste datum voor betaling” de wettelijke interest dienen te betalen (op de som), 
maakt geen schadebeding uit. Het gaat om een blote herhaling van artikel 1153 B.W. 
 
Wat betreft de contracten met “huishoudelijke afnemers” waarop het besluit van de Vlaamse 
regering van toepassing is, is de wettelijke interest de maximaal toegelaten 
nalatigheidsinterest. 
 
Het beding dat de door de wet bepaalde (art. 1153 B.W.) interest begint te lopen zonder 
ingebrekestelling, maakt het beding niet tot een schadebeding. 
 
Wat betreft de contracten met “huishoudelijke afnemers” waarop respectievelijk de Vlaamse 
of Waalse regelgeving (ter zake) van toepassing is, is zo’n beding naar redelijkheid te 
verantwoorden, gelet op de procedure die het besluit voorziet bij betalingsachterstand. 

                                                 
20 Zie hoger, p. 5 en 6. 
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Voor de leveringscontracten waarin, als dat door de reglementering zou toegelaten zijn, een 
hogere interest dan de wettelijke interest zou zijn bepaald, verwijst de Commissie naar haar 
Aanbeveling van 21 oktober 1997 over de strafbedingen. 
 
Er mag geen verwarring gecreëerd worden tussen de procedure bij niet-betaling, die in het 
Vlaamse en het Waalse Gewest uitdrukkelijk geregeld is, en het beding dat de interesten 
opeisbaar stelt vanaf de “uiterste datum van betaling”. 
 
Daarom beveelt de Commissie aan dat deze procedure expliciet in de algemene voorwaarden 
wordt overgenomen, in samenhang met het beding inzake opeisbaar stellen van de wettelijke 
interest vanaf de “uiterste datum van betaling”. 
 
 
2. Fouten in de facturatie en beperking van de wettelijke rechten van de consument (artikel 

32.27. W.H.P.C.) 
 
 
De tweede voorgelegde casus luidt als volgt: 
 
“Hoofdstuk V, punt 7 van de algemene voorwaarden bepaalt dat de verdeler, wanneer het 
aan de klant verschuldigde saldo hoger is dan het bedrag van de tussentijdse factuur, de 
terugbetaling van dit bedrag zal uitvoeren binnen de 15 daaropvolgende dagen. Is de 
handelwijze waarbij Electrabel de onverschuldigde bedragen niet onmiddellijk terugbetaalt 
aan de consument verenigbaar met artikel 32.27 W.H.P.C.?” 
 
De Commissie heeft in dit verband de volgende twee clausules van het in aanmerking 
genomen contract van Electrabel onderzocht: 
 
Artikel 7.1., tweede lid: “Indien een fout in de facturatie wordt vastgesteld na de betaling 
door de klant van de factuur, zullen partijen overleggen om tot een oplossing te komen.  
Behoudens in geval van kwade trouw is rechtzetting mogelijk tot 24 maanden na de uiterste 
betalingsdatum van de te verbeteren factuur.” 
 
Artikel 7.2., vijfde lid: “In geval de klant gerechtigd is op betaling vanwege Electrabel heeft 
hij het recht om de betaling van interesten te vorderen vanaf zijn ingebrekestelling, tegen de 
wettelijke interestvoet. Tenzij dit door de wetgeving niet toegelaten is, zijn de kosten van 
herinneringen en ingebrekestellingen die de klant daartoe zendt aan Electrabel, ten laste van 
Electrabel.” 
 
Er wordt, in gevolge de gestelde vraag, enkel uitgegaan van de situatie waarin een saldo ten 
voordele van de consument ontstaat. 
 
Een onderscheid dient gemaakt te worden naargelang het saldo ontstaat in gevolge een 
verminderd verbruik vanwege de klant, met andere woorden het saldo dat ontstaat door de 
facturatie op grond van geschatte behoefte, dan wel in gevolge een fout in de facturatie 
vanwege de verkoper, met andere woorden een saldo dat het resultaat is van een contractuele 
fout van de verkoper.  
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1. Creditsaldo in gevolge verminderd verbruik 
 
Bedoeld wordt dus het saldo dat ontstaat door facturatie op grond van geschatte behoefte 
terwijl het uiteindelijke verbruik geringer blijkt te zijn bij het einde van de periode voor 
afrekening. 
 
In deze hypothese kan artikel 32.27. W.H.P.C. niet ingeroepen worden, aangezien het saldo 
ten gunste van de consument niet het gevolg is van een gebrek in uitvoering van de 
contractuele verplichtingen van de leverancier. 
 
 
2. Creditsaldo in gevolge foute facturering 
 
Vooreerst kan opgemerkt worden dat op grond van de wetgeving21, van de aansporingen van 
de regulatoren en op eigen initiatief van de leveranciers de informatie die op de factuur 
voorkomt duidelijk en leesbaar dient te zijn. Voor de consument die “het allemaal wil 
controleren” zijn er duidelijke aanwijzingen22.  
   
Hierna wordt nagegaan of de twee van toepassing zijnde bepalingen uit het onderzochte 
contract van Electrabel, strijdig zijn met artikel 32.27. W.H.P.C., en me t andere woorden 
ertoe strekken op ongepaste wijze de wettelijke rechten van de consument bij (gedeeltelijke) 
wanprestatie of slechte uitvoering uitsluiten of beperken. 
 
a. Artikel 7.1., tweede lid 
 
Artikel 7.1., tweede lid, verplicht de partijen dus tot overleg bij een facturatiefout na betaling 
door de klant, en bepaalt dat rechtzetting mogelijk is tot 24 maanden na de uiterste 
betalingsdatum23 
                                                 
21 Zie artikel 3, § 1, van het Besluit van de Waalse Regering, en artikel 21 van het Besluit van de Vlaamse 
Regering. 
22 Zie b.v. Electrabel voor postcode 2000: 
http://www.electrabel.be/myhome/billsandtariffs/readingbills_buv_NL.asp ; voor postcode 4000: 
http://www.ico.be/myhome/billsandtariffs/bills_FR.asp?timstp=1071228623470  
23 De samenhang van deze regeling met de regeling die geldt “indien de klant gerechtigd is op betaling vanwege 
de leverancier”, is minder duidelijk. 
 
Zoals hoger uiteengezet, wordt met deze laatste bepaling in de eerste plaats het saldo bedoeld dat ontstaat door 
facturatie op grond van geschatte behoefte terwijl het verbruik geringer blijkt te zijn bij het einde van de periode 
voor “afrekening”. 
Maar door de formulering van deze clausule en door haar plaats in de algemene voorwaarden, is deze clausule 
van toepassing op alle gevallen waarin de klant gerechtigd is op betaling. 
 
Wat de samenhang met het voorgaande betreft, kunnen twee vragen worden gesteld.  
Begrijpt het merendeel van de normaal oplettende consumenten dat “gerechtigd is op betaling” verwijst naar het 
standpunt van de consument en niet naar “de oplossing” die na overleg volgt? En begrijpen die consumenten dat 
een verplichting tot onderhandelen niet belet dat zij een ingebrekestelling kunnen doen, dus zonder te wachten 
op de oplossing die na overleg volgt? 
 
Het valt aan te nemen dat de goed oplettende consument (b.v. de consument die al eens in een geschil is 
verwikkeld geraakt) de zaken begrijpt zoals zopas bedoeld. De minst begoede consument is, geheel volgens de 
paradox van de consumentenbescherming, beter beschermd dan de gemiddelde consument: als hij hulp zoekt en 
krijgt, zullen de personen die hem begeleiden, de zaken als gevormde hulpverleners evenzo begrijpen (of moeten 
begrijpen) zoals bedoeld. 
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De afnemer die per overschrijving betaalt en de fout heeft bemerkt, zal in de regel contact 
nemen met de leverancier alvorens te betalen. 
 
De afnemer die per overschrijving heeft betaald en pas dan de fout bemerkt, of die – bij 
doorlopende opdracht en domiciliëring –  pas na betaling de fout opmerkt, zal met de 
leverancier (eerst moeten) “overleggen om tot een oplossing te komen”. Die oplossing zal 
kunnen worden gekwalificeerd als een dading (i.v.m. dat geschil).  
 
Aangenomen dat de consument beseft of moet beseffen dat een “oplossing” waarmee hij zou 
instemmen, ook “definitief” is wat dat betreft, is deze verplichting om te onderhandelen op 
haarzelf geen “ongepaste beperking van de rechten van de consument” zoals bedoeld in 
artikel 32, 27° (voor het geval van wanprestatie van de verkoper…). 
 
En aangenomen dat geregeld tussentijds wordt gefactureerd en dat minstens één keer per jaar 
wordt “afgerekend” is het verval van de “rechtzetting” na 24 maanden evenmin als een 
ongepaste beperking van de rechten van de consument te beschouwen. 
 
b. Artikel 7.2., vijfde lid 
Zoals hoger uiteengezet, strekt deze bepaling er enkel toe van de consument te vereisen dat hij 
de verkoper in gebreke dient te stellen teneinde recht te hebben op de verwijlsinteresten (aan 
de wettelijke interestvoet) van hetgeen hij te veel heeft betaald. Deze bepaling doet niet af aan 
het recht van de consument tot onmiddellijke restitutie van hetgeen hij teveel heeft betaald. 
 
De consument kan zijn wettelijke rechten onverkort doen gelden (ingebrekestelling, 
schadevergoeding, desnoods ontbinding). Bijgevolg is er hier geen inbreuk op artikel 32.27. 
W.H.P.C. 
 
 
3. Algemene opmerkingen met betrekking tot de in aanmerking te nemen schade bij foute 

facturering 
 
Levering van elektriciteit moet naar burgerlijk recht worden gezien als levering in het kader 
van een overeenkomst van verkoop van lichamelijk roerend goed. 
 
Facturatie van deze levering is in de elektriciteitswetgeving voorzien en ook contractueel 
voorzien. 
De regelen die de facturatie beheersen, volgen uit die wetgeving en uit die overeenkomst, 
zoals de overeenkomst moet worden geïnterpreteerd.  

                                                                                                                                                         
In verband met de beide vragen valt nog het volgende te vermelden. Als de consument niet in gebreke heeft 
gesteld, kan hij geen aanspraak maken op interest. Geldt dat ook als er, zoals verplicht, “overleg” plaatsvindt 
“om tot een oplossing te komen”? Met andere woorden, kan die oplossing geen interest voorzien als voor of 
tijdens het overleg geen ingebrekestelling gebeurde? 
De Commissie is van mening dat de goede trouw vereist dat overleg ook echt tot een oplossing moet kunnen 
komen die voor beide partijen goed is. In dat licht meent zij dat overleg alle kansen moet krijgen zodat mogelijke 
interest tot de oplossing moet behoren, ook als er niet in gebreke is gesteld. 
 
  Ten slotte valt te vermelden dat de ingebrekestelling ook een rol vervult wanneer een oplossing, na overleg, is 
bereikt. Als die oplossing inhoudt dat de leverancier zal terugbetalen, maar er in de oplossing geen interest is 
voorzien bij niet-uitvoering van die oplossing door de leverancier, moet alsnog een ingebrekestelling 
plaatsvinden. 
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Bij de zorgvuldigheid die de leverancier ter zake aan de dag dient te leggen dient rekening 
worden gehouden met de overeengekomen wijze van facturatie en van de betaling. 
 
Een tekortkoming vanwege de leverancier, in dat verband, maakt een contractuele fout uit. 
Dat er een fout is, moet,  volgens de vaste regelen van het overeenkomstenrecht en van de 
bewijslastverdeling, in de eerste plaats aannemelijk worden gemaakt door de partij die zich 
erover beklaagt. 
 
Als de fout vast staat, brengt dit mee dat de partij die ze heeft begaan, tot herstel is verplicht 
van de (voorzienbare) schade die door de fout is ontstaan. Wat facturatie e.d. betreft, zijn er in 
de wettelijke regelen van verkoop geen bijzondere bepalingen. De plicht tot herstel van 
schade volgt uit de algemene regelen van he t verbintenissenrecht (art. 1146 e.v. B.W.).  
Ten overvloede mag hier worden aangestipt dat artikel 1153 B.W. hier geen toepassing vindt. 
De contractuele tekortkoming van de leverancier is hier geen vertraging in een 
betalingsverplichting, maar een tekortkoming aan de regelen in verband met de facturatie. Dat 
brengt mee dat de schade niet is beperkt tot de wettelijke interest, maar aan de andere kant – 
ook: dat wie schade lijdt, die schade moet bewijzen. 
 
De fout kan meebrengen dat een te hoog bedrag werd gefactureerd. Als dat bedrag is betaald 
zonder dat de consument zelf een verwijt van gebrek aan zorgvuldigheid treft, dan bestaat de 
schade die moet worden vergoed, in de regel uit het (tijdelijk) niet ter beschikking hebben van 
het bedrag dat te veel is betaald. Voor de meeste consumenten zal dat derving van interest 
zijn. Bepaalde consumenten kunnen evenwel in moeilijkheden geraken om andere 
betaalverbintenissen te voldoen met eigen geld. 
De gederfde interest, die in de regel de schade uitmaakt, moet door de afnemer worden 
bewezen. Om redenen van efficiëntie is het in het belang van beide partijen om in dit geval de 
wettelijke interest te nemen. 
 
De fout kan ook meebrengen dat te weinig werd gefactureerd. Als de consument dat niet heeft 
gemerkt en hem in dat verband geen verwijt treft, kan de schade die moet worden vergoed, 
erin bestaan dat de consument later, na verbetering van de fout, geconfronteerd wordt met een 
plotse hoge betaalverbintenis. Die kan hem in moeilijkheden brengen om andere 
betaalverbintenissen te voldoen met eigen geld. 
 
Kennelijk is de leverancier, in de algemene voorwaarden waarop de Commissie heeft gelet, 
ervan uitgegaan dat voor een “fout” (“erreur”) in de facturatie vrijwel alleen de hierboven 
geschetste contractuele regeling geldt van “overleg”, zij het dat hij zich (in extreme gevallen) 
kan beroepen op de algemene aansprakelijkheidsbeperking tot een forfaitair bedrag. 
 
De consument die in overleg moet treden met de leverancier in geval van foute facturatie, kan 
met de wettelijke rege ling die zopas in herinnering is gebracht, rekening houden.  
 
 
4. Algemene opmerkingen inzake de oorzaak van de fout van de facturering 
 
In geval van een foute facturering, voorzien de algemene voorwaarden van Electrabel dus in 
een overlegprocedure. Een dergelijke procedure werd voorzien, en heeft zijn nut voor, 
situaties waarbij een fout in de facturering wordt gemaakt ten opzichte van individuele 
klanten. 
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Zoals in de inleiding werd uitgelegd, betrof de aanleiding tot saisine van de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen echter een “systeemfout” waardoor de rekening van vele klanten 
vóór het dubbele van het normale bedrag werd gedebiteerd. 
 
Men mag ervan uitgaan dat leveranciers van elektriciteit factureren op basis van een 
geïnformatiseerd systeem. Dat systeem moet juist zijn afgesteld en in de regel mag men 
verwachten dat het systeem “anomalieën” (in het systeem) herkent en in dat verband 
“waarschuwingssignalen” heeft en mogelijk ook stopzettingen of automatisch herstel.  
 
Fouten in de facturatie zullen daarom in de regel “systeemfouten” zijn, die geen “grote” 
anomalieën (zouden mogen) opleveren maar die alle afnemers van een bepaalde categorie 
treffen.  
 
Voor zulke fouten is een apart overleg tussen leverancier en iedere consument geheel 
inefficiënt als men let op de kosten daarvan. Het is ook onaannemelijk dat de leverancier 
daarvoor geen “draaiboek” zou hebben met voorstellen, limieten, en bevoegdheden van zijn 
personeel. 
 
Daarmee hangt samen dat niemand ervan is gediend dat het herstel van fouten veel 
individuele “inputs” in het systeem zou vereisen omdat zulks het herstel zal vertragen en 
hogere kosten zal meebrengen. 
 
Het voorbeeld van voortijdige of dubbele facturatie kan hier dienen. Als het systeem facturen 
en betaalopdrachten (boekt en) uitstuurt, kan het “eenvoudiger” zijn om met één instructie een 
tegenboeking ten beloop van dezelfde bedragen te doen,  dan op alle bedragen een 
interestberekening uit te voeren en voor nieuwe bedragen verbeterde facturen en 
tegenboekingen te doen. 
Hier  mag ook worden aangestipt dat de toepassing van de ingebrekestelling door de 
consument,  om interesten te krijgen,  tot zeer hoge behandelingskosten zouden leiden voor de 
leverancier als de consumenten – b.v. aangespoord door een organisatie – dat in groten getale 
effectief zouden doen.  
 
De beginselen van een efficiënt overeenkomstenrecht laten niet toe dat een partij erop 
speculeert  dat zij profijt kan halen van het feit dat voor haar fouten geen schade wordt geëist. 
Ze laten evenmin toe dat de andere partij, die schade lijdt, niet zou bijdragen tot een spoedig 
herstel van die schade omdat zij daarvan geen profijt heeft, met name omdat zij de 
verzekering heeft dat aanhoudende (grotere) schade ook zal worden vergoed. 
 
Zowel het ene als het andere zijn van groot belang als het, zoals hier, gaat om schade die 
velen treft maar die klein is per persoon die schade lijdt. Het profijt van de leverancier kan 
groot zijn als hij “speculeert”. Het nadeel van de leverancier kan evenzo groot zijn als hij – 
b.v. door de wet of ten gevolge van een collectieve actie – zou gedwongen worden om de 
speculatie van de afnemers te ondergaan.  
 
Voor deze gevallen is de goede oplossing ervoor te zorgen dat fouten zoveel als mogelijk 
worden vermeden.  
Dat zou kunnen door de vergunning van de leveranciers afhankelijk te maken van een goede 
organisatie van hun administratieve systemen.  
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Met name voor wat betreft informatica die speculatie voorziet of in de hand werkt, is daarvoor 
in de elektriciteitswetgeving een grondslag. Voor het bekomen van een vergunning is immers 
vereist dat de leverancier blijk geeft van “professionele betrouwbaarheid” (zie b.v. art. 17, § 7, 
1°, b het Vlaamse elektriciteitsdecreet24; een vergelijkbare bepaling vindt men in het Waalse 
decreet). De criteria die in dat verband bij besluit zijn uitgevaardigd, bevatten thans geen 
bepalingen i.v.m. de hier besproken facturatiesystemen. 
 
Er is, anderzijds, ook een argument om wat dat betreft (nog) geen strikte regeling te hebben. 
De elektriciteitsmarkt is pas “vrijgemaakt”. Foute facturatie die velen treft, kan – naargelang 
de weerklank – grote reputatieschade meebrengen voor de leverancier. Consumenten kunnen 
daarop reageren door van leverancier te veranderen. Of de reactie van “de markt” ook zo zou 
zijn, kan men even afwachten. 
 
Nu zo’n oplossing niet is geregeld, blijft men bij de regelen van het Burgerlijk Wetboek en de 
praktische organisatie van de toepassing daarvan. 
 
 
Besluit in verband met punt 2: 
 
1. Een onderscheid dient gemaakt te worden in geval het gaat om een creditsaldo dat ontstaat 

door verminderd verbruik in de aangerekende periode, en een saldo dat ontstaat in gevolge 
een fout in de facturering. In de eerste hypothese gaat het om een correcte uitvoering van 
de overeenkomst, en is artikel 32.27. dus sowieso niet van toepassing, in de tweede 
hypothese gaat het wél om een contractuele fout, waarbij dient nagegaan worden of de 
wettelijke rechten van de consument niet op een ongepaste wijze worden beperkt..  

2. Artikel 7.1., tweede lid, algemene voorwaarden Electrabel voorziet in een procedure van 
overleg, met een maximumtermijn van 24 maanden voor rechtzetting, in geval van fouten 
in de facturatie. Deze verplichte overlegprocedure, en de termijn voor rechtzetting, 
kunnen niet als een ongepaste beperking van de rechten van de consument worden 
aangezien. Artikel 7.2., vijfde lid, algemene voorwaarden Electrabel bepaalt dat de 
consument de verkoper in gebreke dient te stellen teneinde recht te hebben op de 
verwijlsinteresten a rato van de wettelijke interestvoet. Het beperkt niet de wettelijke 
rechten die de consument kan doen gelden in geval van (gedeeltelijke) wanprestatie, en 
kan dus evenmin als strijdig met artikel 32.27. W.H.P.C. worden aangezien. 

3. Een facturatiefout in hoofde van de leverancier betreft een contractuele tekortkoming, 
waardoor de leverancier tot herstel van de (voorzienbare) schade is verplicht (artikel 1146 
B.W.). Bij gebreke van een schadebeding, is het aan de schadelijdende partij, zijn schade 
te bewijzen. Deze schade bestaat in regel uit het niet ter beschikking hebben van het 
bedrag dat te veel is betaald. De gederfde interest, die in de regel de schade uitmaakt, 
moet door de afnemer worden bewezen. Om redenen van efficiëntie is het in het belang 
van beide partijen om in dit geval de wettelijke interest te nemen. 

4. Een procedure van overleg kan nuttig zijn in geval van facturatiefout ten opzichte van 
individuele klanten, maar niet in geval van “systeemfouten”, die veel klanten treffen. In 
dergelijke gevallen is het aangewezen om in eerste instantie de systeemfout recht te 
zetten, en in casu het te veel geïnde zo vlug mogelijk ‘tegen te boeken’ en terug te betalen, 
en zich in een tweede fase te bekommeren om de klanten die in gevolge het te veel geïnde 
een grotere schade hebben opgelopen. Dit volgt uit de beginselen van een efficiënt 
overeenkomstenrecht. 

                                                 
24 http://212.123.19.141/cgi-bin/toonfiche.exe?nr=7867  
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Systeemfouten dienen zo veel als mogelijk vermeden worden, en daarom zou het 
wenselijk zijn dat de facturatiesystemen van de leveranciers van elektriciteit mede in 
aanmerking zouden worden genomen als criterium voor “professionele betrouwbaarheid”, 
één van de vereisten om een vergunning te krijgen. 
 
 
 

------------------------------------ 


