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Advies inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen energieleveranciers 
en consumenten 

 
 
Inleidend: behandeling van het advies 
 
 
Bij brief van 14 september 2007 heeft de Verbruikersunie Test-Aankoop de Commissie 
om advies gevraagd omtrent de contracten van energieleveranciers. Deze vraag om 
advies werd luidens Test-Aankoop vooral ingegeven door de vele klachten van 
consumenten sinds de liberalisering van de energiemarkt, waar de Verbruikersunie maar 
ook het Vlaams Centrum voor Schuldbemiddeling mee te maken had. 
 
Bij deze vraag om advies voegde Test-Aankoop een aantal begeleidende documenten, 
waaronder een lijst met contractuele bedingen die door de organisatie in vraag werden 
gesteld. Met betrekking tot de prijzenclausules inzake gas- en elektriciteit werd de gang 
van zaken, en de taak van de federale en gewestelijke controleorganen (CREG, VREG, 
CWaPE, Brugel), door een specialist binnen Test-Aankoop toegelicht op 23 maart 2008. 
 
De Commissie stelde bij het verzamelen van de contractsvoorwaarden vast dat niet alle 
aspecten die de contractuele relatie tussen de leverancier en de consument beheersen, in 
de contractsvoorwaarden zelf geregeld worden. Naargelang de leverancier was dat het 
geval voor de procedure van totstandkoming van de overeenkomst, de regeling bij het 
veranderen van operator, verhuis. Daarnaast hanteren de operatoren verschillende 
contractsformules met desgevallend specifieke voorwaarden. Tenslotte waren, en zijn, de 
contractsvoorwaarden niet altijd (gemakkelijk) te vinden op de website van de 
leveranciers. 
 
Om die reden werden de leveranciers van elektriciteit en gas bij brief van 22 december 
2008 aangeschreven met de vraag om: 
1) de procedure van totstandkoming van de overeenkomst, met bijhorende documenten, 
te beschrijven. 
2) De algemene contractsvoorwaarden, met de hiervan afwijkende regelen per bijzondere 
contractsformule. 
3) De procedure bij het veranderen van operator. 
 
De meeste leveranciers hebben hieraan een positief gehoor gegeven en de Commissie de 
gevraagde informatie bezorgd, met een korte toelichting. 
 
Het ontwerpadvies werd schriftelijk voorgelegd aan de CREG (het federale 
toezichtsorgaan inzake elektriciteit en gas) en aan de respectievelijke gewestelijke 
toezichtsorganen de VREG (Vlaams Gewest), de CWaPE (Waalse Gewest), en BRUGEL 
(Brussels  Hoofdstedelijk Gewest). Daarnaast is de Belgische Federatie van Elektriciteits- 
en Gasbedrijven (FEBEG) uitgenodigd op een vergadering van 2 december 2010 van de 
COB om haar opmerkingen op het haar overgemaakte ontwerpadvies mondeling toe te 
lichten.  
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De C.O.B. heeft in de loop van haar onderzoek vastgesteld dat de energieleveranciers de 
algemene contractsvoorwaarden aanpasten naar aanleiding van wettelijke of 
reglementaire wijzigingen en heeft hiermee rekening gehouden. Sommige 
contractsvoorwaarden die in dit advies worden weergegeven als voorbeeld, komen niet 
meer voor in de actuele contractsvoorwaarden van de energieleveranciers. Het leek de 
C.O.B. nuttig deze voorbeelden toch te blijven weergeven als voorbeeld van wat de 
C.O.B. onrechtmatig noemt of waaromtrent zij een aanbeveling formuleert.. Dit wordt 
waar dit het geval is als zodanig aangeduid. 
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Hoofdstuk I. Algemene opmerkingen 
 
 
1. Verhouding met sectorspecifieke wetgeving: verwijzing en verschil in toepassing 
met betrekking tot de beschermde persoon 
 
a. De Commissie wijst erop dat wat de contractuele regeling inzake (gevolgen van) niet-
betaling betreft er ook gewestelijke regelgeving bestaat, met name de sociale openbare 
dienstverplichtingen die in dit kader zijn opgelegd1. 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. Dit wordt 
waar nodig in het advies aangestipt. Er wordt in dit opzicht verwezen naar het advies nr. 
16 van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen2. 
 
De C.O.B. merkt op dat waar onder meer de Gewestelijke overheid specifieke regelen 
maakt, zij zo goed mogelijk rekening dient te houden met wat reeds bestaat aan 
regelgeving. Zo kan dan een billijk evenwicht worden geschapen tussen de meerwaarde 
voor de ‘huishoudelijke afnemer’, en de kost van specifieke informatieverplichtingen 
voor de energieleverancier. 
 
b. Er kan vervolgens worden gewezen op het verschil in toepassingsgebied van de 
Gewestelijke regelgeving en de wet betreffende de handelspraktijken, recentelijk 
vervangen door de wet betreffende marktpraktijken3, in gevolge de verschillende definitie 
van enerzijds “huishoudelijke afnemer”4 en “consument”. 
 
Het verschil tussen de noties “huishoudelijke afnemer” en “consument” bestaat er vooral 
in dat het in het eerste geval voldoende is dat het contract aangegaan is om hoofdzakelijk 
te voorzien in privébehoeften, terwijl bij de notie “consument” gesteld wordt dat enkel 

                                                      
1 Zie het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 
van 13 maart 2009, B.S., 26 mei 2009, ondertussen opgeheven en vervangen door Titel V van het 
Energiebesluit van 19 november 2010, B.S. 8 december 2010; het Besluit van de Waalse regering van 30 
maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt, B.S., 27 
april 2006, inz. artikelen 3 tot 10bis;  Ordonnantie van 19 juli 2001betreffende de regeling van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest , inz. Hoofdstukken IV en IVbis, art. 24 tot 26  
(hierna de Elektriciteitsordonnantie) , en de Ordonnantie van 1 april 2004 betreffende de organisatie van de 
gasmarkt, inz. de artikelen 18 tot 20 –hierna de Gasordonnantie-; Voor een bespreking van de in het 
Vlaamse Gewest geldende procedure, zie COB 16, p. 6-7. 
2 C.O.B. 16, 17 december 2004, Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de 
levering van elektriciteit (naar aanleiding van de dubbele facturatie door Electrabel), Hoofdstuk I, Afdeling 
2), p. 5 e.v. 
3 De wet betreffende de handelspraktijken (W.H.P.C.), is immers opgeheven en vervangen door de wet van 
6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, B.S., 12 april 2010, hierna de 
W.M.P.C. 
4 Zie onder meer de definitie van “huishoudelijke afnemer” in artikel 1.1.2., 67°, van het Energiedecreet 
van 8 mei 2009,; Art. 2, 29°, van de Elektriciteitsordonnantie (Brussels Hoofdstedelijk Gewest); art. 2, 6°, 
van het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op 
de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt. 
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het uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden verwerven of gebruiken hieronder 
valt5.  
 
In de onderzochte contracten wordt systematisch een onderscheid gemaakt tussen de 
“huishoudelijke afnemer” en de “consument”. Dit is begrijpelijk, gezien bijvoorbeeld de 
bepalingen inzake de herroepingstermijn bij overeenkomsten op afstand en verkoop 
buiten de onderneming niet gelden ten aanzien van de klant die energie afneemt voor een 
gemengd gebruik. 
 
Dit bemoeilijkt wel de duidelijkheid en begrijpelijkheid van de contractsvoorwaarden. 
 
2. Enkel contracten met leveranciers van elektriciteit en gas 
 
In gevolge de liberalisering van de energiemarkt is er een opdeling gebeurd tussen de 
productie van energie, het transport van energie en het beheer van het netwerk, en de 
levering en verkoop van energie. Ieder van de genoemde spelers heeft zijn eigen rol en 
verantwoordelijkheid.  
 
Enkel de contracten van consumenten met de energieleveranciers vormen het voorwerp 
van dit advies. Buiten deze contracten – en behoudens het geval van de beschermde 
klanten, in welk geval rechtstreeks een contract tot levering tot stand komt tussen de 
eindverbruiker en de distributienetbeheerder- komt de eindverbruiker vrijwel niet in 
commercieel contact met de andere marktspelers in het energieverkeer. De 
eindverbruiker komt met de distributienetbeheerder in contact indien er een nieuwe 
aansluiting op het distributienet vereist is en hij daartoe een aanvraag indient. 
 
Zonder uitvoerig op deze rolverdeling en de respectieve verantwoordelijkheden in te 
gaan, wijst de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen op het ruime personele en 
materiële toepassingsgebied van de regeling betreffende onrechtmatige bedingen6, 
waardoor niet enkel bedingen of voorwaarden van contractuele oorsprong getoetst 
kunnen worden aan de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen, doch tevens 
reglementaire bepalingen en bedingen die de inhoud van de contracten regelen7. 
 
De aflijning van de respectieve taken van iedere speler in de keten van 
energievoorziening is een vraagstuk dat tijdens de bespreking van deze voorwaarden 
vaak naar voor zal komen. 
 
3. Contracten tot levering van energie en aandeelhouderschap in een coöperatieve 
 

                                                      
5 In de vroegere wet betreffende de handelspraktijken betrof de notie consument daarnaast ook 
rechtspersonen, al lijkt deze hypothese eerder theoretisch gezien de vereiste dat het om een uitsluitend niet-
beroepsmatige bestemming (verwerving of gebruik) moet gaan. 
6 Er kan in dit verband tevens gewezen worden op de vervanging van de definitie van “verkoper” door deze 
van “onderneming” in artikel 2, 1°, van de nieuwe WMPC. 
7 Zie in dit verband Arbitragehof 26 oktober 2005, D.C.C.R., 2006, afl. 70, 49, noot R. STEENNOT.. 
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Enkele van de onderzochte leveranciers van energie hebben de rechtsvorm van een 
coöperatieve vennootschap, en zijn naast elektriciteitsleverancier ook producent van 
hernieuwbare energie (zoals windmolenparken). 
Wil men afnemer van elektriciteit worden, dan dient men tevens vennoot (aandeelhouder) 
te worden bij de coöperatieve vennootschap. In één geval wordt men in de omgekeerde 
richting verplicht om als aandeelhouder elektriciteit af te nemen, bij een andere 
leverancier wordt het statuut van vennoot losgekoppeld van de verplichting tot afname 
van energie. 
 
Men sluit dus niet enkel een contract tot levering van energie, men wordt eveneens 
aandeelhouder van een coöperatieve vennootschap. Aangezien uit het onderzoek 
gebleken is dat deze twee overeenkomsten voor de betrokken afnemer niet (volledig) 
kunnen worden losgekoppeld, dienen de respectieve rechten en verplichtingen (levering 
en aandeelhouderschap) in vele gevallen samen bekeken te worden. In die gevallen regelt 
niet alleen het contract tot levering van energie de contractuele relatie, maar dient ook 
rekening gehouden te worden met de verplichtingen zoals die voortvloeien uit het 
aandeelhouderschap. 
 
De Commissie wijst in dit opzicht op de problemen die zij aantrof met betrekking tot de 
totstandkoming van de overeenkomst, de duur, de aansprakelijkheid. 
 
- Toepassing van de W.M.P.C. op effecten 
 
De toepassing van de W.M.P.C. op “effecten” of – thans meer algemeen 
“beleggingsinstrumenten” wordt nog steeds geregeld door het K.B. van 5 december 
20008. Hoofdzakelijk omwille van de omzettingsverplichting in gevolge Europese 
richtlijnen, werd krachtens dit K.B. een aantal bepalingen van de W.M.P.C. van 
toepassing verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. Het gaat hier 
vooral om de bepalingen inzake misleidende reclame (thans de bepalingen inzake 
oneerlijke handelspraktijken), de informatieverplichting, onrechtmatige bedingen, 
afgedwongen aankoop en onwettige verkooppraktijken. 
Eén van de doelstellingen van het K.B. bestond erin om de betrokken regelen van de 
W.M.P.C. van toepassing te verklaren in de mate er geen emissietoezicht was9. 
 
Wat de toepassing van de Wet Marktpraktijken betreft, moet men drie vragen 
onderscheiden. 

i) Op de eerste plaats is er de toepassing van de W.M.P.C. op de overeenkomst 
tot “koop van een aandeel” in de coöperatieve vennootschap, de overeenkomst 
van toetreding dus. 

                                                      
8B.S. 3 januari 2001. Artikel 139, § 2, van de nieuwe wet marktpraktijken (W.M.P.C.) bepaalt in dit opzicht 
duidelijk dat “de reglementaire bepalingen genomen in uitvoering van de wet van 14 juli 1971 betreffende 
de handelspraktijken of de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en 
bescherming van de consument, die niet strijdig zijn met deze wet, van kracht blijven totdat ze worden 
opgeheven of vervangen door besluiten ter uitvoering van deze wet”. 
9 De geoorloofdheid van een dergelijke exceptie kan in vraag gesteld worden, aangezien de Europese 
richtlijnen waarvan de betrokken bepalingen een omzetting zijn, niet in een dergelijk voorbehoud voorzien. 
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ii)  Op de tweede plaats is er de toepassing van de W.M.P.C. op de statuten van 
de coöperatieve vennootschap. 

iii)  Op de derde plaats is er de toepassing van de W.M.P.C. op de contracten die 
door de coöperateurs met hun coöperatieve worden gesloten in het kader van 
hun coöperatie. Dat gaat hier over de leveringscontracten. 

 
Bij de beantwoording van drie vragen zijn drie grote groepen van regelen te 
onderscheiden: 

a) de regelen betreffende verkooptechnieken; 
b) de regelen betreffende reclame en informatie; 
c) de regeling van onrechtmatige bedingen. 

 
Enkel de toepassing op de regeling betreffende onrechtmatige bedingen wordt hierna 
besproken. 
 

i) Op de koop van een aandeel van de coöperatieve vennootschap, rechtstreeks 
van de vennootschap zelf (verhoging van het variabele kapitaal) is de regeling 
betreffende onrechtmatige bedingen van toepassing krachtens het K.B. van 5 
december 2000. 

 
Hierbij dient een doelgerichte interpretatie van het K.B. van 5 december 2000 
toegepast te worden. In het KB wordt immers nog verwezen naar de oude 
financiële wetgeving die reeds in 1995 was gewijzigd. In de oude regeling 
werden aandelen van coöperatieve vennootschappen niet als effecten 
beschouwd en was daarom geen emissietoezicht vereist. Door de wet van 
1995, thans de wet van 2006, werd dat in gevolge de Europese richtlijnen 
gewijzigd. De aandelen zijn effecten maar er is bij de uitgifte geen 
prospectusverplichting. Zoals aangegeven, bestond één van de centrale 
doelstellingen van het K.B. erin de betrokken bepalingen van de W.M.P.C. 
van toepassing te verklaren in zoverre er geen emissietoezicht (met o.m. de 
prospectusverplichting) was. 
 

ii)  In principe vallen de statuten zelf van een vennootschap niet onder de 
toepassing van de regelen van de W.M.P.C., en dus ook niet van de 
bepalingen betreffende onrechtmatige bedingen.  

 
In het geval van coöperatieve vennootschappen dient echter een voorbehoud 
te worden gemaakt.  
 
Coöperatieven onder en met consumenten hebben (mede) voor doel dat er 
samen wordt gekocht en dat er transacties zijn tussen de vennootschap en haar 
coöperateuren. In zover deze bepalingen over de transacties in de statuten 
worden geregeld en in zover statutaire bepalingen een weerslag hebben op die 
transacties, behoren die bepalingen van de statuten tot de “voorwaarden” van 
de contracten tussen de coöperatieve vennootschap die verkoper is en de 
coöperateur (als) die consument is. 
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iii) Wat de transacties betreft (de contracten), die tussen de vennootschap en de 
coöperateurs worden gesloten, vallen deze krachtens de algemene regelen van 
de W.M.P.C. onder de regeling inzake onrechtmatige bedingen. Het gaat dan 
zowel om de “voorwaarden” van de contracten die voor zulke transacties 
worden opgesteld als om de bepalingen van de staturen van de coöperatieve 
die rechtstreeks deze transacties regelen of er een weerslag op hebben (zie 
artikel 31, § 3, eerste lid: beoordeling in samenhang met alle andere bedingen 
van een andere overeenkomst waarvan deze afhankelijk is). 

 
 

Besluit: 
 
Consumenten die een contract tot levering van een energie met een coöperatieve 
vennootschap afsluiten en hiervoor eveneens coöperant dienen te worden, dienen niet 
enkel rekening te houden met het contract tot levering, maar eveneens met de 
voorwaarden die voortvloeien uit de koop van aandelen, alsook met de statutaire 
bepalingen van de coöperatieve vennootschap die een regeling omvatten met betrekking 
tot het leveringscontract. Bij de beoordeling van het evenwicht in de respectieve rechten 
en verbintenissen dient men rekening te houden met het geheel van die samenhangende 
rechten en plichten. 
 
 
4. Contractvoorwaarden en het Akkoord inzake de vrijgemaakte elektriciteits- en 
gasmarkt 
 
4.a. Toelichting 
 
In de elektriciteit- en gasmarkt is in, 2004/2005, een akkoord gesloten dat strekt tot “een 
aanvullende bescherming van de consument in de vrijgemaakte elektriciteit- en 
gasmarkt”10 (hierna het Akkoord). Het is in 2006 van toepassing geworden. Het gaat om 
een akkoord tussen acht ondernemingen die elektriciteit aanbieden aan de consument 
(leveranciers). Voorts is er een gedragscode ( hierna de Gedragscode) die aan het akkoord 
is toegevoegd11. De Gedragscode heeft (uitsluitend) betrekking op de “verkoop buiten de 
onderneming” en de “verkoop op afstand”.  
 
Het Akkoord zelf bevat regelen die als gedragsregelen kunnen worden aangemerkt. Die 
regelen en de Gedragscode moeten – samen - worden beschouwd als een gedragscode.  
Die gedragscode is in dit geval tot stand gekomen na besprekingen tussen leveranciers, 
vertegenwoordigers van de verbruikers, vertegenwoordigers van de regulerende 
overheden en de minister van Consumentenzaken (Preambule van Het Akkoord).  
 
Het Akkoord en de Gedragscode verbinden degenen die het Akkoord hebben gesloten en 
de Gedragscode hebben aanvaard12. In het Akkoord is voorts bepaald dat de 

                                                      
10 http://economie.fgov.be/nl/binaries/accord_electricity_nl_tcm325-41209.pdf 
11 Zie aanhef akkoord, alinea 2 op p. 3  van het document. 
12 zie ook: aanhef van het Akkoord, alinea 1 op p. 3 van het document. 
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ondertekenaars de naleving van de gedragsregelen zullen opleggen aan hun agenten en 
aangestelden13. De leveranciers zullen ook meewerken aan de bekendmaking van de 
regelen van Het Akkoord en De Gedragscode14. 
 
Het akkoord bepaalt dat de voorschriften van het Akkoord en de Gedragscode naast de 
W.H.P.C.15 (Het Akkoord II, aanhef), als “aanvulling” van de regeling van de W.H.P.C. 
geldt (De Gedragscode, aanhef), en “onverminderd” de bepalingen van de W.H.P.C. (nu 
dus de W.M.P.C.)  geldt voor wat overeenkomsten betreft die telefonisch tot stand 
komen16. 
 
De Minister van Consumentenzaken “neemt akte van de inhoud van dit akkoord”17. 
 
De aanhef van het Akkoord bepaalt verder dat de bepalingen van dit akkoord worden 
beschouwd als eerlijke handelsgebruiken in de zin van de W.H.P.C.18 Zonder dat de 
overheid zelf partij is bij het Akkoord, bepaalt het Akkoord dat de Algemene Directie 
Controle en Bemiddeling van de FOD Economie “in toepassing van de W.H.P.C. “waakt 
over de correcte toepassing van dit akkoord en de in bijlage toegevoegde Gedragscode”.19  
Wat de afdwinging betreft, wordt tenslotte ook gewezen op de burgerlijke sancties op 
elke inbreuk op de bepalingen van het Akkoord en de Gedragscode20. 
 
Inbreuken op het Akkoord en de Gedragscode kunnen daarnaast ook als oneerlijke 
handelspraktijken of als onrechtmatige bedingen worden gekwalificeerd zoals hierna 
wordt verduidelijkt 21. 
 
 
i)  Oneerlijke handelspraktijken 
 
De Commissie herhaalt22 dat het – buiten het geval dat de rechter zou oordelen dat het in 
het betrokken geval zou gaan om een oneerlijke handelspraktijk23 - slechts mogelijk is 
om het niet naleven van een gedragscode oneerlijk te noemen als  

                                                      
13 zie het Akkoord II, 3, tweede alinea, p. 6 van het document en, voorts, de aanhef van De Gedragscode, 
alinea 2, met verschil van formulering t.o.v. de geciteerde bepaling van Het Akkoord wat “derden” betreft. 
14 Het Akkoord VIII. 
15  het Akkoord: II, Aanhef. 
16 het Akkoord, II, 1, eerste alinea, tweede alinea, De Gedragscode II, b, aanhef en tweede alinea. 
17 Preambule van het Akkoord, laatste zin. 
18 Zie nu de artikelen 84 WMPC (oneerlijke handelspraktijken jegens consumenten) en artikel 95 (met de 
eerlijke marktpraktijken strijdige daden die de beroepsbelangen van andere ondernemers schaden).  
19 De Commissie verwijst in dit opzicht naar haar opmerkingen geformuleerd in het advies nr. 22 van 
betreffende de consumentenakkoorden, inzonderheid Afdeling 2, II en III. 
20 Zie het Akkoord, II.3. Dat in het Akkoord en de Gedragscode voor bepaalde hypotheses uitdrukkelijk in 
een bepaalde schadevergoeding ten aanzien van de consument wordt voorzien bij bepaalde inbreuken, de 
consument tot voordeel strekt, net als een beding ten gunste van derden.  
21 De sancties zijn, naargelang het gaat om een oneerlijke handelspraktijk hetzij het gaat om een 
onrechtmatig beding, verschillend. Bij een oneerlijke handelspraktijk geldt de ‘burgerlijke’ sanctie van 
artikel 41 WMPC (terugbetaling van de door de consument betaalde bedragen zonder teruggave van het 
reeds geleverde product), bij onrechtmatige bedingen is de privaatrechtelijke sanctie de nietigheid van het 
beding (artikel 75, § 1, eerste lid, WMPC). 
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(i) de verkoper zich (zelf) aan die gedragscode heeft gebonden en  
(ii) die gebondenheid ook in het kader van de handelspraktijk heeft meegedeeld 
(“aangegeven”), art. 94/6, § 2, tweede lid W.H.P.C., nu artikel 89, tweede lid, 2°, 
WMPC)24.  
 
ii) Onrechtmatige bedingen  
 
De Commissie wijst erop dat het Akkoord en de gedragscode regelen bevatten over de 
rechten die de consument moeten worden gegeven in contracten met de leveranciers. 
 
De verhouding tussen de WMPC en het Akkoord en de Gedragscode ziet de Commissie 
als volgt. 
 
Op de eerste plaats blijft de regeling van de onrechtmatige bedingen van de WHPC (nu 
de WMPC) onverkort bestaan. Dat is vanzelfsprekend. Door een Akkoord onder 
leveranciers, waarvan de Minister “akte heeft genomen”, kan geen afbreuk worden 
gedaan aan de wet. De omstandigheid dat de Minister akte heeft genomen van het 
Akkoord kan evenmin beletten dat de bevoegde rechter een beoordeling maakt van de 
contracten tussen leveranciers en consumenten, ook al zouden die contracten in 
overeenstemming zijn met het Akkoord. 
 
Omgekeerd is er vervolgens de vraag of de regelen van het Akkoord en van de 
gedragscode kunnen worden beschouwd als een concretisering, in het kader van de 
totstandkoming van het Akkoord en van de gedragscode, van de algemene regel van 
oneerlijke bedingen zoals bedoeld in de artikelen 75 en 2, 28° van de W.M.P.C. 
 
Het is kennelijk de bedoeling geweest van partijen bij het Akkoord, en van de Minister, 
dat de iedere consument contractueel zeker de rechten krijgt die in het Akkoord en in de 
Gedragscode zijn geregeld. Het kan niet de bedoeling geweest zijn dat de consument deze 
rechten slechts zou kunnen afdwingen via moeilijke juridische procedures of 
argumentatie. 
 
Het Akkoord en de gedragscode kunnen wel worden gelezen als een concretisering van 
de algemene regel van onrechtmatige bedingen. De Commissie gaat ervan uit dat de 
leveranciers van elektriciteit op het zicht van de rechten en verplichtingen van leverancier 
en van consument tot de slotsom zijn gekomen dat de consument de rechten moeten 
worden toegekend die zij vervolgens in het Akkoord en in de gedragscode hebben 

                                                                                                                                                              
22 Zie C.O.B. 22 van 28 februari 2007, Advies op een ontwerp van wet betreffende de 
consumentenakkoorden, inz. p. 14. 
23 Hiertoe is niet enkel meer vereist dat de handelspraktijk in strijd is met de vereisten van professionele 
toewijding, maar ook dat  ze het economisch gedrag van de consument op wie zij gericht is, met betrekking 
tot het product of de dienst, wezenlijk verstoort of kan verstoren. Zie art. 94/5, § 2, eerste lid, W.H.P.C., nu 
artikel 84 W.M.P.C. Zie hierover ook het advies nr. 22 van 28 februari 2007 op een ontwerp van wet 
betreffende de consumentenakkoorden, p. 14. 
24 Zie ook de verboden misleidende handelspraktijken van art. 94/8, 1° en 3°, W.H.P.C., nu artikel 91, 1°, 
en 3°. 
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opgenomen. Zij hebben dit dan kennelijk gedaan om een onevenwicht wat rechten en 
plichten betreft, te corrigeren in het voordeel van de consument.  
 
Of er zonder deze toegekende rechten een “kennelijk” onevenwicht was (“betekenisvol” 
in de woorden van de Richtlijn) is in zo’n concretisering van geen belang. Wat wel van 
belang is, is dat de leveranciers “kennelijk” toch deze rechten hebben toegekend om het 
Akkoord en de gedragscode aan te bieden als alternatief van een mogelijks stroeve 
reglementering op grond van artikel 76 W.M.P.C. 
 
Het Akkoord en de gedragscode moeten daarom worden gezien als elementen waarmee 
een oordeel op grond van de artikelen 75 en 2, 28° W.M.P.C. wordt gevormd. 
Praktisch gezien, brengt dit mee dat het niet toekennen van de rechten die in het Akkoord 
en in de gedragscode worden bepaald, en die ten nadele van de consument afwijken van 
de rechten toegekend aan de consument, ertoe leidt dat de contracten tussen een 
leverancier die het Akkoord ondertekende en een consument, een kennelijk onevenwicht 
van rechten en plichten ten nadele van de consument vertonen25. 
 
Deze oplossing is niet ongewoon. In het kader van de Engelse regeling van oneerlijke 
bedingen zijn gedragscodes voor sectoren gemaakt (door de overheid en in samenspraak 
met de sector). Die zijn afdwingbaar via de oneerlijke bedingen.  
 
 
4.b. Inhoud van het Akkoord en de Gedragscode 
 
Het Akkoord en de Gedragscode bevatten vooral regelen die beogen de consument te 
beschermen tegen bepaalde marketing- en verkoopstechnieken, maar beogen eveneens de 
bescherming van de consument beter te verwezenlijken op het niveau van de prijs en de 
contractsvoorwaarden.  
 
Dit gebeurt door middel van concrete regels inzake communicatie naar de consument en 
informatie, onder meer over de prijs (een indicatieve prijssimulator dient op de website 
van de leverancier te figureren) en de toegankelijkheid van de algemene voorwaarden. 
Ook wordt een vlottere switch naar een andere leverancier beoogd, met een verplichte 
aandacht voor de bestaande overeenkomst van de gebruiker. 
 
Dit gebeurt vervolgens door middel van strengere regels inzake de benadering van de 
consument via bepaalde verkoopstechnieken (verkoop buiten de onderneming, 
overeenkomsten op afstand, met een bijzonder regime voor telefonisch afgesloten 
overeenkomsten). 
 

                                                      
25 Dit betekent niet dat alle bepalingen van het Akkoord en de Gedragscode die contractuele rechten 
behelzen letterlijk in de contractsvoorwaarden moeten voorkomen. Er wordt enkel gesteld dat een 
afwijking ten nadele van de consument van de bepalingen die contractuele rechten van de consument 
betreffen, als een onrechtmatig beding kan worden beschouwd. De informatie van de consument wordt 
trouwens grotendeels in een aparte rubriek van het Akkoord geregeld(V. Communicatie naar de 
consument). 
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Dit gebeurt tenslotte door het opleggen van minimale eisen die gelden voor bepaalde 
contractuele bedingen. 
 
De Gedragscode en het Akkoord regelen bijgevolg niet enkel bepaalde marketing- en 
verkooptechnieken, maar hebben ook rechtstreeks repercussies op de beoordeling van 
onrechtmatige bedingen. Er wordt herhaald dat iedere vermindering of beperking van 
deze in de Gedragscode en het Akkoord overeengekomen minimale contractuele rechten 
tot een kwalificatie als onrechtmatige beding kan leiden26. Waar dit nodig is wordt 
bijgevolg de Gedragscode betrokken bij het onderzoek van de Commissie. 
 
4.c. Enkele bedenkingen van de Commissie 
 
Er is via het Akkoord en de Gedragscode gepoogd om op pragmatische wijze, door 
onderhandelingen, te komen tot oplossingen die nuttig kunnen zijn voor wat de specifieke 
sector betreft. Er is gepoogd een bijkomende bescherming te bieden bij verkoop buiten de 
onderneming, telefonische verkoop, en iedere verkoop buiten de onderneming. Er is 
tevens de nodige aandacht besteed aan een goede informatie over de prijs (met onder 
meer de prijssimulator) en de voorwaarden. En er is de nodige aandacht besteed aan een 
vlotte verandering van energieleverancier27. 
 
In het algemeen blijkt dat het Akkoord en Gedragscode tot resultaten heeft geleid. Wel 
wordt aanbevolen, zoals later in het advies naar voor komt, om het aan te passen aan de 
op sommige punten lichtjes gewijzigde wettelijke context, en dienen nieuwe leveranciers 
betrokken te worden bij het Akkoord en uitgenodigd om dit Akkoord en de Gedragscode 
mee goed te keuren. 
 
Hierna volgen enkele specifieke opmerkingen die de C.O.B. formuleert naar aanleiding 
van haar onderzoek van de contractsvoorwaarden, en in het bijzonder in het kader van 
een duidelijke en transparante voorlichting van de consument28. 
 
 

i) Conformiteit met de bepalingen inzake overeenkomsten op afstand en 
verkoop buiten de onderneming 

 
Het Akkoord en de Gedragscode bevatten een specifieke regeling van de bedenktijd. 
   

- Voor verkoop buiten de onderneming van de verkoper is er een 
verzakingsrecht29 binnen de 14 werkdagen na ontvangst van de 
bevestiging vanwege de leverancier of vanaf de ontvangst van de door de 

                                                      
26 Zie boven, punt 4.a. in fine. 
27 Deze problematiek ontsnapte ook niet aan de aandacht van de Senaat: bijv.-b. 
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPubDoc&TID=50346562&LANG=nl; 
Gelet op de situatie in de sector, te weten: de vrijmaking van de concurrentie, is “Verandering van 
elektriciteits- en gasleverancier” bovendien een belangrijk deel (III en III bis) en een belangrijke context 
van Het Akkoord. 
28 Zie art. 78, § 1, 2°, en 3°, W.M.P.C. 
29 Nu genoemd “herroepingsrecht”. 
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consument gevraagde kopie van het ondertekende contract30. Deze 
bedenktijd is ruimer dan die van artikel 61 van de W.M.P.C. 
 
Deze regeling stemt overigens overeen met wat in artikel 3, § 2, van het 
K.B. van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie 
van ambulante activiteiten is bepaald31 in afwijking op het verbod tot de 
verkoop ten huize van de consument voor een totale waarde gelijk aan of 
hoger dan 250 euro (artikel 4, § 1, laatste lid, van de wet van 25 juni 1993 
betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante- en 
kermisactiviteiten zoals gewijzigd door de wet van 4 juli 200532).  
 
De Commissie stelt zich hierbij de vraag of de opname van dergelijke 
voorwaarden inzake consumentenbescherming in dit K.B. wel strookt met 
de gegeven delegatie33, en betreurt vervolgens dat de sinds 1993 
nagestreefde samenhang tussen de W.M.P.C. (waar het aspect 
consumentenbescherming geregeld wordt) en de wet ambulante handel 
(dat de uitoefening en de organisatie van ambulante handel regelt), weer 
verlaten wordt34, en er weer onduidelijkheid en overlapping heerst in de 
toepasselijke wetgeving. 

 

                                                      
30 Het Akkoord II, 2, laatste alinea; De Gedragscode  I, 8, vijfde streepje en II, a, laatste alinea. 
31 In een met redenen omkleed advies van 13 maart 2011 oordeelt de Europese Commissie trouwens dat 
deze specifieke regeling inzake ambulante handel, en inzonderheid het verbod op de ambulante verkoop 
voor goederen en diensten van meer dan 250 euro, in strijd is met de richtlijn 2005/29/EG oneerlijke 
handelspraktijken. 
32 B.S., 25 augustus 2005. 
33 Het Verslag aan de Koning maakt melding van het bezwaar van de Raad van State, dat niet in het 
Staatsblad werd gepubliceerd. In het advies van de Raad voor het Verbruik is van bezwaren geen sprake. 
Het ontwerp van KB is ook niet bij het advies RvV gevoegd: 
http://www.mineco.fgov.be/protection_consumer/councils/consumption/pdf_adviezen_2005/345.pdf  
Zie het Verslag aan de Koning over het K.B. van 25 september 2006, Algemene Bespreking, B.S., 29 
september 2006, p. 50489. 
“Het ontwerp werd behalve op drie punten aan de opmerkingen van de Raad van State aangepast. 
   Het eerste betreft artikel 3, § 2 van het ontwerp van het besluit. Dit artikel bepaalt de producten en de 
diensten die, wegens noodwendigheden, ten huize van de consument boven de limiet van 250 euro, die 
door de wet ingesteld werd, verkocht mogen worden. De tweede paragraaf maakt het realiseren van deze 
verkopen ondergeschikt aan de naleving van voorwaarden die de bescherming van de consument 
versterken. De Raad van State betwist de grondslag van deze voorwaarden. 
   Wij kunnen deze mening niet delen. De bevoegdheid welke aan de Koning verleend wordt, past in het 
kader van een bepaling waarvan de voornaamste doelstelling de bescherming van de consument is. De 
voorwaarden waaraan de verkopen, die het voorwerp uitmaken van deze afwijking, onderworpen zijn, 
realiseren deze zorg van een specifieke bescherming van de consument, welke door de wetgever gewild is. 
De door de Raad van State gecontesteerde bepaling blijkt bijgevolg conform te zijn met de wil van de 
wetgever en overschrijdt het kader van algemene reglementaire bevoegdheid, welke artikel 108 van de 
Grondwet aan de Koning toekent, in ieder geval niet.” 
34 Zie Gedr. St Kamer 931/4-92/93, p. 2.: “Bijzondere aandacht werd besteed aan de wet 
[handelspraktijken]. In tegenstelling tot wat geschiedde in de wet van 1986 wordt thans vermeden in de 
nieuwe tekst bepalingen inzake de bescherming van de consument op te nemen en wordt het monopolie van 
dat type van maatregelen aan de desbetreffende wet voorbehouden. Bovendien werd een bijzondere 
inspanning gedaan om de in de twee wetten gebruikte terminologie te harmoniseren.” 



 16 

- Voor overeenkomsten op afstand bepaalt de Gedragscode dat er een 
bedenktijd is van 12 werkdagen, die ingaat na verzending van de bevestiging 
van de overeenkomst, “met uitzondering van wat is voorzien onder punt b) 
laatste lid”35 (dit is de bijzondere regeling voor via de telefoon gesloten 
verkoop). Bij een verkoop die telefonisch tot stand komt, gaat de 
verzakingstermijn pas in na een termijn van 7 werkdagen na de schriftelijke en 
uitdrukkelijke bevestiging door de consument. In de Wet van 6 april 2010 
betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming wordt de 
herroepingstermijn nu op 14 kalenderdagen vanaf de levering van het product 
(zie hierna) gebracht. 

 
De Commissie merkt hierbij op dat er in de wetgeving betreffende ambulante handel36 en 
in het Akkoord en de Gedragscode37 blijkbaar van uitgegaan wordt dat de levering van 
gas en elektriciteit dienstenovereenkomsten betreffen.  
 
Er mag aan worden herinnerd dat elektriciteit en gas van oudsher door de Belgische (en 
Franse) rechtspraak zijn aangemerkt als lichamelijke roerende zaken.38 Zij zijn dus 
goederen in de zin van de W.M.P.C. Aan dat laatste is op het principiële vlak niet 
getwijfeld39. Maar vóór de liberalisering van de markt van de energie werden deze 
producten geleverd door monopoliehoudende intercommunales. Wegens hun 
verkoopmonopolie hoefden zij geen “verkoopmethodes” toe te passen en de prijzen 
werden bepaald bij wege van “reglement”. Pas met de regeling van onrechtmatige 
bedingen zijn vragen van toepassing van de W.H.P.C. gerezen40. Recente rechtspraak 
paste de W.H.P.C. toe op deze producten41. Het is vanzelfsprekend dat de eigen aard van 
gas en vooral van elektriciteit (geen opslag mogelijk) kunnen meebrengen dat bepaalde 
regelen niet kunnen worden toegepast.  
 
In bijzondere wetgeving wordt vaak stelling genomen over de toepassing ervan op gas en 
elektriciteit. Er wordt verwezen naar de wet garanties consumentenkoop, de wet 
productaansprakelijkheid en naar het Weens koopverdrag42. 
                                                      
35 Zie de Gedragscode, punt III.a) 4. 
36 Zoals dit blijkt uit het Verslag aan de Koning op het K.B. van 24 september 2006, meer bepaald uit de 
bespreking van artikel 2 van dit K.B. (B.S., 29 september 2006). Merken we nog op dat de wet ambulante 
handel de definitie van producten en diensten van de W.H.P.C. overneemt (artikel 1, 1° en 3°, wet 
ambulante handel. 
37 Doordat als aansluitingspunt voor het ingaan van de verzakingstermijn het sluiten van de overeenkomst, 
en de bevestiging per duurzame drager wordt genomen, terwijl dit bij producten bij overeenkomsten op 
afstand de levering van het product is. Voor verkoop buiten de onderneming (wat ruimer een toepassing 
kent in de Gedragscode, en niet beperkt is tot de 3 toepassingsgevallen van artikel 86 W.H.P.C.) geldt 
dezelfde regeling als in het K.B. ambulante handel. 
38 DE PAGE & DEKKERS, T. V, 1975, nr. 702, p. 692. Zij voegen er wel aan toe dat voor deze zaken (in 
de praktijk) veel eigen regelen gelden: nr. 553; VAN NESTE & DERINE, Zakenrecht (Beginselen van 
Belgisch Privaatrecht), I A, 1974, p. 150. 
39 DE CALUWE, DELCORDE en LEURQUIN, Les pratiques de commerce, Losbl. Nr. 5.3 (1), reeds in de 
eerste editie nr. 71.  
40 Zie laatst: Arbitragehof, arrest nr. 159/2005, NMBS, van 26 oktober 2005, op: http://www.arbitrage.be/  
41 Zie  Voorz. Kh. Kortrijk, 14 april 2003, Jaarb. Handelspr. 2003, 577 en M.E.R. 2003, 145. 
42 Verdrag der Verenigde Naties van 11 april 1980 inzake Internationale Koopovereenkomsten betreffende 
Roerende Zaken, B.S., 1 juli 1997. 
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Uit deze wetten kan echter niet worden afgeleid dat er naar Belgisch recht twijfel zou 
bestaan over de vraag of elektriciteit en gas lichamelijke roerende goederen zijn en dus 
goederen in de zin van de W.M.P.C.43 Ze zijn immers uitgevaardigd ter uitvoering van 
Europese richtlijnen. Niet overal in Europa wordt de vraag van de aard van elektriciteit 
en gas problematisch gemaakt en als de vraag wordt gesteld, wordt ze niet uniform 
beantwoord. De richtlijnen moeten een Europese regeling maken maar het kwalificeren 
van goederen naar burgerlijk recht hoort niet tot de harmonisatiebevoegdheid.  
 
In de richtlijn productaansprakelijkheid is, overigens zonder enige toelichting in de 
consideransen, de regeling van toepassing gemaakt op elektriciteit44. De richtlijn 
garanties in consumentenkoop is, uit de aard van de regeling, niet van toepassing op niet 
geconditioneerde (in de betekenis van “marktklaar gemaakt”) doorverkochte producten. 
Dat is dus evenzo, zonder enige toelichting in de consideransen verduidelijkt 45. 
 
Het Weens koopverdrag motiveert het uitsluiten van elektriciteit door de specifieke 
wetgeving die de levering daarvan in de staten beheerste46. Er mag op gewezen worden 
dat ten tijde van de totstandkoming van het Weense koopverdrag de doorverkoop van 
elektriciteit, buiten de interconnectie van producentennetwerken, tussen staten niet aan de 
orde was. Levering van elektriciteit was in de regel beheerst door overheidsvergunningen 
die beperkt bleven tot de staat. Het verdrag gaat niet daarover maar wel over verkoop 
tussen partijen uit verschillende staten. 
 
 
Het vertrekpunt van de bedenktermijn zou dus de eerste dag van de levering moeten zijn 
en niet het sluiten van de overeenkomst. Men zou kunnen voorhouden dat deze regeling 
bovenop de bedenktijd van de W.M.P.C. komt en dat de consument dus in ieder geval 
over de langste bedenktijd beschikt. Dat is kennelijk niet de bedoeling geweest. Hoe dan 
ook is er dan een rare situatie want de informatie die door de leverancier aan de 

                                                      
43 In de W.H.P.C. (handelspraktijkenwet) waren ‘goederen’ (alle lichamelijke roerende zaken) ‘producten’. 
44 Richtlijn 85/374/EEG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen der Lid-Staten inzake de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, art. 2. Zie voor een 
toepassing: Cass. (1e k.) AR C.05.0156.N, 6 april 2006 (Intercommunale Maatschappij voor 
Energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen / V.L., H.M., DVV Verzekeringen), Juristenkrant 2006 
(weergave GELDHOF, W.), afl. 132, 1; http://www.cass.be (19 mei 2006); , NjW 2007, afl. 163, 460, noot   
BOONE, I; , T.B.B.R. 2007, afl. 3, 188; En a quo: Gent 24 mei 2002, NjW 2002, afl. 11, 393, noot BOONE, 
I.; , R.W. 2003-04, afl. 32, 1271 en http://www.rwe.be (14 april 2004), noot; Rb. Brugge (1e k.) 30 oktober 
2000, R.W. 2001-02, afl. 33, 1182 en http://www.rwe.be . 
45 Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumptiegoederen:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:NL:PDF Zie ook de 
M.v.T. van de Belgische wet: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/0982/51K0982001.pdf  
46 10. La Convention énumère les types de ventes qui sont exclus de son champ d'application, soit en raison 
de l'objet de la vente (marchandises achetées pour un usage personnel, familial ou domestique), de sa 
nature (vente aux enchères, vente sur saisie ou autre vente judiciaire), ou de la nature des marchandises 
(valeurs mobilières, effets de commerce, monnaies, navires, ateaux, aéroglisseurs, aéronefs ou électricité). 
Dans nombre d'Etats, certaines ou la totalité de ces ventes sont régies par des 
règles spéciales attestant leur caractère particulier. 
http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/CISG-f.pdf  
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consument wordt gegeven, en de algemene voorwaarden, bevatten de 
bedenktijdschikkingen van De Gedragscode. 
 
 
Voor de verkoop per telefoon is de regeling verschillend van de W.M.P.C. en van de 
zopas genoemde algemene regeling van verkoop op afstand. Het Akkoord en De 
Gedragscode bepalen dat het contract pas bindend is (en de opdracht tot de switch pas 
mag plaatsvinden) na de schriftelijke bevestiging van het contract door de consument en 
na afloop van een verzakingstermijn van 7 werkdagen die ingaat de dag na die 
bevestiging (Het Akkoord II, 1, vierde alinea en De Gedragscode III, b, derde alinea). 
Ook deze regeling klopt niet met de wettelijke regeling van artikel 46 W.M.P.C. 
 
Besluit: 
 
De specifieke regeling voor de contractsluiting op afstand, en per telefoon, wijkt af van 
de wettelijke bepalingen inzake overeenkomsten op afstand. Aangezien de in het 
Akkoord en de Gedragscode voorgeschreven procedure en bedenktijd vooral tot doel 
hebben het gevaar van overrompeling tegen te gaan, mag toch gesteld worden dat de 
bedoeling van de wetgever gerespecteerd wordt.  
 
De complexiteit van de regeling in het Akkoord en de Gedragscode, met onder meer in 
sommige gevallen een ander vertrekpunt van de herroepingstermijn en met andere 
termijnen dan in de W.M.P.C., maakt deze regeling weinig transparant voor de 
consument, en leidt ertoe dat deze specifieke regeling weinig meerwaarde biedt. 
 

ii)  Optie van één factuur, zonder genoeg rekening te houden met de 
aansprakelijkheid van de andere operatoren (distributienetbeheerder, 
producent) 

 
In het Akkoord en in de Gedragscode werd ervoor geopteerd om de consument een 
totaalbeeld te geven van de hem verstrekte dienstverlening, en de afspraken inzake 
informatie, verkoopstechnieken, maar ook contractuele bepalingen toe te spitsen op de 
relatie consument- leverancier. In het aan de leverancier te betalen bedrag worden 
bijgevolg niet enkel het tarief voor de afname van gas of elektriciteit verrekend, maar ook 
de kosten voor het transport van de energie. 
 
Dit betekent een vereenvoudiging voor de consument, maar een dergelijke optie brengt 
ook nadelen met zich mee op het contractuele vlak, doordat de verantwoordelijkheid van 
andere interveniërende partijen buiten beschouwing wordt gelaten. 
 
De Commissie wijst bijvoorbeeld op de niet-correcte meteropname en betwisting van 
facturen. 
 
In navolging van punt IV.i van het Akkoord bepalen de energieleveranciers doorgaans 
dat fouten inzake facturatie door de leverancier gedurende maximum twaalf maanden 
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vanaf de uiterste betalingsdatum kunnen rechtgezet worden (zie punt 5 van de 
opsomming). Deze regeling geldt enkel voor fouten toerekenbaar aan de leverancier.  
 
Indien de fout toe te rekenen is aan een andere partij, kan dus verder worden teruggegaan 
dan dit maximum van 12 maanden. Indien de meteropneming dus niet correct 
functioneert, wat te wijten is aan de distributienetbeheerder (DNB),  kan men verder dan 
12 maanden terug om fouten “recht te zetten”. Het valt te betreuren dat de overheid die 
van het Akkoord “akte heeft genomen”, hierop niet is doorgegaan en met name van de 
distributienetbeheerder niet dezelfde beperking heeft opgelegd wat het rechtzetten van 
fouten betreft. 
 
De ‘verstandige consument’ kan weliswaar op de website van de meeste leveranciers 
perfect zijn verbruik nagaan, maar deze hebben geen bevoegdheid om na te gaan of de 
apparatuur voor meteraansluiting correct functioneert. 
 

iii)  Regeling bij verhuis  
 
Eén van de belangrijke verwezenlijkingen van het Akkoord en de Gedragscode betreft 
een procedure die toelaat vlot van leverancier te veranderen indien men dit wenst, zonder 
buitensporige contractuele en administratieve belemmeringen. 
 
De procedure bij Verhuizing (rubriek III.bis van het Akkoord) is echter nodeloos 
ingewikkeld doordat de persoon die wenst te verhuizen hiervan twee keer melding dient 
te maken. De eerste keer dient hij zijn voornemen om te verhuizen kenbaar maken. 
Daarna dient hij uiterlijk 7 kalenderdagen na de verhuisdatum te melden dat hij verhuisd 
is. Op dat moment stopt de leverancier de aanrekening aan de consument van het 
energieverbruik in zijn vorige woning vanaf die verhuisdatum. 
 
Indien de consument binnen de 7 dagen na de effectieve verhuisdatum niet meldt dat hij 
verhuisd is, kan de leverancier tot 45 kalenderdagen na de eerste melding van de 
verhuizing door de consument zijn energieverbruik in de vorige woning blijven 
aanrekenen. 
 
De consument is tot een dubbele meldingsplicht gehouden, en de leverancier moet 
uiteindelijk bij verhuis twee sets van documenten opsturen, waar dit logischerwijs met 
één formaliteit voor de twee adressen zou moeten kunnen geregeld zijn. Deze regeling 
heeft eveneens tot gevolg dat het risico voor onregelmatigheden bij de afrekening voor 
een groot deel op de consument wordt afgewenteld. 
 
De leveranciers en enkele regulatoren hebben hierbij opgemerkt dat deze verhuisregeling 
in het Akkoord ingeschreven werd ter bescherming van de consument, en dat het gebruik 
van 2 formulieren vooral is ingegeven door het feit dat er vaak discussies zijn tussen de 
vertrekkende bewoner en de nieuwe bewoner over de meterstanden. 
 
Zelfs al kan er mee ingestemd worden dat hiermee veel betwistingen werden 
weggewerkt, toch is het nog altijd zo dat de effectieve opzeg afhankelijk wordt gemaakt 
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van de aansluiting van een nieuwe klant op hetzelfde adres, of de afsluiting door de 
distributienetbeheerder. Op die manier wordt het risico, zoals voorzien in het Akkoord, 
tijdens de ‘overgangsperiode’ op de oude klant afgewenteld, en daarom is deze regeling 
volgens de C.O.B. onrechtmatig. 
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Hoofdstuk 2. Onderzoek van de contractsvoorwaarden 
 
I. Totstandkoming van de overeenkomst 
 
De contractuele regeling over de totstandkoming van de overeenkomst wordt steeds meer 
in de documenten die daarvoor worden gebruikt, bepaald en wordt niet herhaald in de 
algemene voorwaarden47.  
 
In het kader van haar onderzoek heeft de Commissie vooral op drie punten gelet: 
 
 
1. Informatieverstrekking- toegankelijkheid van de algemene voorwaarden – 

tegenstelbaarheid van de algemene voorwaarden 
 
Principes 
 
a. Teneinde de contractsvoorwaarden ten aanzien van de consument te kunnen inroepen, 
dient de leverancier de consument tijdens de procedure van totstandkoming van de 
overeenkomst te wijzen op de toepasselijke contractsvoorwaarden en over de effectieve 
mogelijkheid beschikken om ervan kennis te nemen tijdens de procedure van 
contractsluiting, en de toepassing ervan te aanvaarden (zoals tevens volgt uit de 
informatieverplichting van artikel 4 van de WMPC). 
 
b. Bovendien is krachtens het Akkoord Energie uitdrukkelijk overeengekomen dat de 
leveranciers “erover waken dat hun algemene en/of bijzondere contractuele voorwaarden 
in extenso, in meest recentelijke en bijgewerkte vorm eenvoudig geconsulteerd, 
gedownload en afgedrukt kunnen worden via hun commerciële website, ter bevordering 
van de transparantie van het aanbod van de leverancier48.  Het Akkoord bepaalt dat de 
leveranciers “hiertoe op hun website voorzien in een duidelijke en ondubbelzinnige 
verwijzing naar hun algemene en/of bijzondere contractuele voorwaarden, met 
vermelding van de datum van de laatste wijziging”49. 
 
c. De Commissie wijst erop dat de te verstrekken informatie in het kader van de 
informatieverplichting, naast de contractsvoorwaarden (zie eerste alinea) betrekking heeft 
op de belangrijkste kenmerken van het product of de dienst, rekening houdend met de 
door de consument uitgedrukte behoefte aan informatie en rekening houdend met het 
door de consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik” (artikel 4 
WMPC). Het spreekt vanzelf dat deze nuttige voorlichting deel uitmaakt van de 
verplichtingen van de leverancier, en de kosten daarvoor zijn verrekend in het aanbod.  
 
 
Praktijk: 
 

                                                      
47 Zoals reeds aangehaald in de inleiding, supra p. 2. 
48 Zie nu ook artikel 18, § 1, 9°, van de dienstenwet van 26 maart 2010 (B.S., 26 maart 2010). 
49 Zie Akkoord Energie, nr. IV.ii), p. 6. 
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a. Bij de meerderheid van de leveranciers wordt in de procedure van totstandkoming 
uitdrukkelijk gewezen op de toepassing van de algemene voorwaarden, en kan de 
consument via een link kennis nemen van deze voorwaarden.  

 
De informatie over de toepasselijke algemene contractsvoorwaarden gebeurt op nuttige 
wijze vóór de consument een specifieke keuze maakt uit de verschillende aanbiedingen. 
Doordat bij enkele leveranciers persoonlijke gegevens moeten ingebracht worden tijdens 
de totstandkoming (zoals het nummer van de identiteitskaart, het bestaande EAN-
nummer), kon niet altijd nagegaan worden of aan de vereiste werd voldaan om vóór de 
contractsluiting de consument te wijzen op de contractsvoorwaarden, en hem de 
effectieve mogelijkheid te bieden deze te lezen en vervolgens te doen aanvaarden.  
 
Het is echter niet voldoende dat de algemene voorwaarden beschikbaar zijn op de website 
indien het contract via internet wordt gesloten, zoals dit het geval lijkt te zijn bij enkele 
operatoren. De consument moet tijdens de procedure van totstandkoming uitdrukkelijk 
worden gewezen op de toepasselijke voorwaarden, en er kennis van kunnen nemen. 
 
b. In de meerderheid van de gevallen zijn de algemene voorwaarden relatief 
gemakkelijk te raadplegen op de website, en kunnen ze gedownload en afgedrukt worden 
van de website. Dit is minder het geval bij de bijzondere voorwaarden. 
 
Er wordt nog op gewezen dat niet altijd een datum voorkomt van de laatste wijziging van 
het/(de) contractdocument(en), hoewel dit eveneens voorgeschreven werd krachtens het 
Akkoord. De klant kon wel de algemene en bijzondere voorwaarden verkrijgen per 
telefoon, fax en per post, zo bleek uit een bevraging door de FOD Economie. 
 
c. De leverancier is er krachtens het gemene verbintenissenrecht, en artikel 4 
WMPC in het bijzonder, toe gehouden de klant correcte en adequate informatie te 
verschaffen met het oog op een normaal gebruik van het aangekochte goed.  
 
Het doorverwijzen naar een betaallijn voor alle energievragen, of de noodzaak van 
registratie teneinde informatie te bekomen over een normaal gebruik van de energiebron 
waardoor deze informatie niet algemeen toegankelijk is, is in strijd met een correcte 
informatieverschaffing van de (potentiële) klant. 
 
Sommige leveranciers verwijzen door naar een 078-nummer voor energievragen. Dit 
betreft geen betaallijn, maar een nummer dat maximaal aan het zonale tarief wordt 
aangerekend. Niettemin worden deze nummers niet inbegrepen in normale ‘all-in’ 
telefoonabonnementen. De C.O.B. beveelt aan dat dit wordt verduidelijkt bij de 
verwijzing naar een 078-nummer voor deze vragen. 
 
Aanbevelingen: 
 
De contractvoorwaarden dienen op algemene wijze gemakkelijk te raadplegen zijn via de 
website, teneinde voldoende transparantie inzake het aanbod van de leverancier te 
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waarborgen50. Dit geldt niet enkel voor de algemene, maar ook voor de bijzondere 
voorwaarden. Indien de contractsluiting langs elektronische weg gebeurt, dient de 
consument bovendien tijdens de contractsluiting en voordat hij gebonden is, uitdrukkelijk 
gewezen worden op de toepasselijke contractsvoorwaarden waarvan hij effectief kennis 
dient kunnen nemen, en welke hij vervolgens dient te aanvaarden. 
 
Krachtens het Akkoord dient bij de contractsvoorwaarden bovendien de datum van hun 
laatste wijziging te worden vermeld. 
 
Tenslotte impliceert een correcte informatieverplichting dat vragen die volgen uit een 
normale uitvoering van het contract (bijvoorbeeld ook indien de klant verhuist) tot de 
normale verplichtingen van de energieleverancier behoren, en niet nog eens afzonderlijk 
kunnen worden aangerekend via bijvoorbeeld een betaallijn. 
 
 
2. Totstandkoming overeenkomst op afstand en buiten de onderneming 
 
Aangezien een controle op de naleving van de minimaal te verstrekken elementen van 
informatie en van de herroepingstermijn niet tot de wettelijke opdracht van de Commissie 
behoort, maar zij wel dient toe te zien op een adequate voorlichting van de consument, 
vooral in het kader van de contractuele rechten en plichten, worden hierna enkele 
algemene bevindingen weergegeven. De procedure van totstandkoming van een 
overeenkomst via het internet werd nagegaan, maar bij gebrek aan een EAN-Code of 
identiteitsgegevens kon geen volledig beeld van deze procedure bekomen worden. 
 

a. Informatie bij het “aanbod” 
 

Bij het “aanbod” van een overeenkomst op afstand moet de consument op heldere en 
begrijpelijke wijze ingelicht worden door elk middel dat aangepast is aan de gebruikte 
techniek voor communicatie op afstand, over een aantal minimale elementen, waaronder 
het herroepingsrecht. 
 
Er kon vastgesteld worden dat de informatie over het herroepingsrecht in veel gevallen 
slechts tijdens de contractsluiting, juist voordat de consument gebonden werd51, werd 
gegeven. Dit lijkt de Commissie niet in overeenstemming te zijn met het doel van deze 
wettelijke informatieverplichting. 
 
Het lijkt de Commissie aangewezen dat, bijvoorbeeld in de contractsvoorwaarden, 
duidelijker informatie wordt gegeven over de verschillende wijzen van totstandkoming, 
en de desgevallend van toepassing zijnde herroepingsrechten.  
 

                                                      
50 Zie IV.ii) Akkoord Energie.Dit volgt nu ook uit artikel 18, § 1, 9°, van de dienstenwet van 26 maart 2010 
(B.S., 30 april 2010). 
51 Bijvoorbeeld: de procedure van contractsluiting bestaat uit 8 stappen, en op de 7de stap wordt de 
consument ingelicht over zijn bedenktermijn. 
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Deze minimale elementen van informatie die de leverancier tijdig moet meedelen bij het 
aanbod van een overeenkomst op afstand, dient op een heldere en begrijpelijke wijze te 
worden medegedeeld. Dit houdt onder meer in dat deze info niet verspreid over de 
website staat, maar duidelijk gepresenteerd wordt ten behoeve van de gemiddelde 
consument.  
 
Er wordt aan herinnerd dat naast de verplichte informatie bij het aanbod, er vervolgens 
een uitdrukkelijke en schriftelijke bevestiging vereist is, met naast de verplichte 
vermeldingen zoals die volgen uit artikel 46 van de W.M.P.C., de specifieke 
vermeldingen zoals die volgen uit het Akkoord52. Die bevestiging bevat tevens een 
exemplaar van het door de leverancier ondertekend contract, met inbegrip van de 
algemene en eventuele bijzondere voorwaarden. 
 
 
b. Bedenktijdregeling in veel gevallen niet conform het akkoord 
 
In veel gevallen diende te worden vastgesteld dat de bedenktijdregeling niet 
overeenkomstig het Akkoord bedongen werd, of niet duidelijk was, bijvoorbeeld wat het 
vertrekpunt van de bedenktermijn betreft. 
 
Er wordt aan herinnerd dat in het Akkoord een in sommige gevallen specifieke 
herroepingstermijn wordt overeengekomen: 
 
- Voor overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de onderneming is er een 
herroepingsrecht van 14 werkdagen na ontvangst van de bevestiging vanwege de 
leverancier of vanaf de ontvangst van de door de consument gevraagde kopie van het 
ondertekende contract.  
- Voor overeenkomsten op afstand bepaalt de Gedragscode dat er een bedenktijd is van 
12 werkdagen, die ingaat na verzending van de bevestiging van de overeenkomst, “met 
uitzondering van wat is voorzien onder punt b) laatste lid”53 (dit is de bijzondere regeling 
voor via de telefoon gesloten verkoop).  
- Bij een verkoop die telefonisch tot stand komt, gaat de herroepingstermijn pas in na een 
termijn van 7 werkdagen na de schriftelijke en uitdrukkelijke bevestiging door de 
consument. 

 
c. Totstandkoming op afstand van overeenkomst tot levering met een coöperatieve 
vennootschap 
 
Hoger werd er reeds op gewezen de situatie waarin  een consument een leveringscontract 
sluit met een coöperatieve vennootschap en  als voorwaarde is gesteld wordt dat de 
consument tevens coöperant wordt van de betrokken vennootschap. In dat geval moet 
voor de beoordeling van het leveringscontract ook  rekening te worden gehouden  met de 
daarmee samenhangende bepalingen van de statuten van de vennootschap. 
 

                                                      
52 Akkoord, II, Marketing- en verkoopstechnieken, punt 1. 
53 Zie de Gedragscode, punt III.a) 4. 



 25 

Ook de coöperatieve vennootschap dient met deze wettelijke beschermingsregelen in 
geval van mogelijkheid tot het sluiten van de overeenkomst op afstand, of buiten de 
lokalen van de onderneming rekening te houden. Niet enkel de leveringsvoorwaarden, 
maar ook de bepalingen van de statuten die een weerslag hebben op de contracten, dienen 
deze regelen in acht te nemen. 
 
Dit blijkt tot op heden niet het geval te zijn.  
 
d. default-optie commerciële communicatie 
 
De Commissie trof bij één van de leveranciers een vooraf afgevinkt hokje aan waarbij de 
toestemming van de consument met de verwerking van zijn persoonsgegevens voor 
commerciële doeleinden werd vermoed. 
 
Een dergelijke default-optie is naar de mening van de Commissie niet voldoende om een 
toestemming te hebben in de zin van de wet van 8 december 1992 bescherming 
Persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens. 
 
Aanbevelingen: 
 
Informatie over het herroepingsrecht waartoe de ondernemer krachtens de wet gehouden 
is, dient tijdig, en op heldere begrijpelijke wijze meegedeeld te worden door de 
leverancier. Hieraan is niet voldaan indien de consument hierover pas tijdens de 
procedure van contractsluiting, juist voordat hij gebonden wordt, wordt ingelicht.  
 
De informatieverplichtingen bij overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten 
buiten de lokalen van de onderneming dienen gegroepeerd en op overzichtelijke wijze 
aan de consument te worden gepresenteerd. 
 
Bij de beoordeling van de conformiteit van de procedure betreffende totstandkoming bij 
overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de 
onderneming dient rekening te worden gehouden met alle rechten en plichten van de 
consument en de ondernemer, die in de zaak van belang zijn. Dat is met name het geval 
wanneer de consument niet alleen een leveringscontract ondertekent maar tevens vennoot 
moet worden in een coöperatieve vennootschap die in de productie en verkoop van 
elektriciteit is betrokken. 
Toestemming, bijvoorbeeld inzake de verwerking van de persoonsgegevens voor 
commerciële doeleinden, kan niet worden vermoed behoudens indien de consument 
anders aangeeft (default-opties). Een uitdrukkelijke toestemming, of een instemming met 
kennis van zaken, is vereist. 
 
 
3. Gronden tot weigering van het aangaan van de overeenkomst 

 
a. De leverancier heeft het recht om te weigeren de overeenkomst aan te gaan omwille 
van specifieke, in de overeenkomst opgesomde, objectieve redenen. 
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De leverancier behoudt zich, in de onderzochte overeenkomsten, het recht voor te 
weigeren: 
- omdat hij geen elektriciteit of gas kan leveren op dat adres;   
- omdat er ernstige aanwijzingen zijn dat de klant niet solvabel is (bijvoorbeeld de klant 
kan niet aantonen dat hij zijn (niet betwiste ) schulden bij de vorige energieleveranciers 
betaalde)54; 
- of omdat de versie van de contractsvoorwaarden, ondertekend door de consument, niet 
of niet meer van toepassing is. 
 
Bepalingen waarin de redenen tot weigering van het aangaan van de overeenkomst 
worden opgesomd moeten objectief geformuleerd worden, en mogen er niet toe leiden 
dat de ondernemer zich het recht voorbehoudt om zich willekeurig van zijn 
verbintenissen te ontdoen, terwijl de consument onmiddellijk verbonden is. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De overeenkomst wordt aanvaard na verificatie. Indien de leverancier de huidige 
overeenkomst weigert te aanvaarden, moet hij dat aan de klant melden binnen de 30 
dagen na ontvangst van de overeenkomst. Een dergelijke weigering kan met name 
voorkomen indien:… “ 
 
b.‘drop’-berichten 
 
De C.O.B. vernam uit de informatieronde ook het volgende. Wanneer een leverancier een 
klant opzegt omdat die niet (tijdig) betaalt, wordt dat in het bericht aan de 
distributienetbeheerder kenbaar door de formulering van het bericht. Wanneer de 
betrokken klant een nieuwe leverancier zoekt, heeft deze laatste zicht op de formulering 
van het bericht van beëindiging door de vorige leverancier. De C.O.B. vernam dat de 
betrokken klanten vaak worden geweigerd door de leverancier wie ze vervolgens om 
levering vragen. 
 
Zo ontstaat er een soort zwarte lijst, waar klanten enkel op basis van een eerdere, al dan 
niet terechte, wanbetaling geweigerd worden.  
 
Verwijzend naar haar advies inzake mobiele telefonie55, herinnert de C.O.B. eraan dat de 
leveranciers zich niet uitsluitend mogen baseren op een dergelijke vroegere (al dan niet 
terechte) niet-betaling, gevisualiseerd door een ‘drop’-bericht aan de nieuwe leverancier 
door de vroegere leverancier of de distributienetbeheerder. Weigering van levering 
wegens gebrek aan solvabiliteit moet mogelijk zijn. Zij moet steunen op objectieve 

                                                      
54 De leverancier mag zich dan wel niet uitsluitend beroepen op vermoedens, los van objectief aanwijsbare 
redenen, bijvoorbeeld de opname in een “zwarte lijst”, zie COB 9, 11 juni 2002, Advies over de algemene 
voorwaarden voor mobiele telefonie, p. 3. 
55 C.O.B. 9, 11 juni 2002, Advies over de algemene voorwaarden voor mobiele telefonie, Hoofdstuk I, Deel 
I, 1 (Het statuut van Preventel), p. 3. 
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grond, nagetrokken door wie weigert. Het enkel voortgaan op een soort zwarte lijst die 
berust op vaststellingen van niet-betaling van een vorige leverancier is onvoldoende.  
 
c. Tenslotte wijzen bepaalde Gewestelijke regulatoren erop dat op de gronden tot 
weigering van het aangaan van een contract specifieke Gewestelijke regelgeving van 
toepassing is56  
 
 
II. Duidelijkheid en begrijpelijkheid van de overeenkomst- de bepaling van het voorwerp 
van de overeenkomst tot het leveren van gas en elektriciteit 
 
1. Duidelijke omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst 
 
De Commissie heeft al meermaals57 het belang onderstreept van een duidelijke 
beschrijving van de prestaties waartoe de leverancier zich verbindt. Dit volgt al uit de 
informatieverplichting waartoe deze onderneming gehouden is ten aanzien van de 
consument en die een ‘geïnformeerde toestemming’ tot doel heeft. Dit volgt eveneens, 
wat de presentatie van de contractsvoorwaarden betreft, uit het transparantievereiste: de 
bedingen dienen zo opgesteld te zijn dat de gemiddelde consument de essentiële rechten 
en verplichtingen goed kan overzien. 
 
Bij het onderzoek van de voorgelegde contractvoorwaarden diende vastgesteld te worden 
dat uit bijna geen enkel contract duidelijk naar voor kwam wat de hoofdverbintenis van 
de leverancier precies inhield. Dit is in het bijzonder van belang wat de respectieve 
verantwoordelijkheden betreft van de leverancier en de distributienetwerkbeheerder58. 
Het is van belang dat de consument het onderscheid kan maken tussen de verplichtingen 
van de netbeheerder en deze van de leverancier. 
 
In de sector is ervoor gekozen59 dat de leverancier instaat voor de inning van de bedragen 
die de consument verschuldigd is aan de distributienetbeheerder. De leverancier int die 
bedragen voor rekening van de distributienetbeheerder en hij is de degene die in contact 
komt met de gebruiker. Het gevolg daarvan is volgens de Commissie dat de 
contractsvoorwaarden duidelijk dienen te vermelden waartoe de leverancier zich precies 
verbindt en dat de leverancier de gebruiker tevens informeert over de rol en 

                                                      
56 Zie voor het Waalse Gewest artikel 6 van het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 
betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt, B.S., 27 april 2006. 
Zie art. 25ter van de Elektriciteitsordonnantie en art. 20bis van de Gasordonnantie van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest., 
57 Zie o.m. C.O.B. 13, 21 oktober 2003, Aanbevelingen over de algemene voorwaarden van 
vastgoedmakelaars in contracten tot verkoopbemiddeling, p. 5-6; C.O.B. 20, 5 mei 2006, Advies op een 
modelovereenkomst dienstverlening advocaat, inz. p. 8-11; C.O.B. 23, 19 december 2007, Advies inzake 
de contractuele voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken en consumenten; C.O.B. 26, 16 
december 2009, Advies inzake de contractuele bepalingen in overeenkomsten tussen een architect en zijn 
cliënt, p. 13-15. 
58 Cf. infra, rubriek nr. VI, A. 
59 Zie de bespreking van de Gedragscode, en in het bijzonder de commentaar over de gevolgen van de 
keuze, in de Gedragscode, voor een unieke factuur, Hoofdstuk I, 4.c), ii), p. 13. 
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aansprakelijkheid van ieder van de verschillende partijen. Dat is in het bijzonder het 
geval voor situaties van stroomonderbreking. 
 
  
2. Duidelijke presentatie en formulering. Duidelijkheid over de draagwijdte van 
sommige bedingen 
 
a. Duidelijke presentatie 
 
Zoals al besproken, dienen de contractsvoorwaarden zo opgesteld worden dat de 
consument de essentiële rechten en verplichtingen goed kan overzien. Hiertoe is in eerste 
instantie vereist dat de presentatie van het document met contractsvoorwaarden een 
gemakkelijk overzicht toelaat, en verder, dat de structuur en het gebruikte lettertype het 
contract leesbaar houden. 
 
Dit bleek niet altijd het geval te zijn, onder meer wegens een onleesbare lettergrootte, een 
doorlopende tekst die –buiten de artikelen- geen rekening hield met onderverdelingen, 
een presentatie waarbij geen rekening werd gehouden met voor de consument essentiële, 
dan wel bijkomstige contractsmodaliteiten. 
 
 
b. Duidelijke formulering 
 
i) De Commissie stelde onder meer vast dat de contractsdocumenten niet altijd goed 
afgestemd waren op wat in de algemene contractvoorwaarden werd bepaald, bijvoorbeeld 
voor wat de bedenktermijnen en het vertrekpunt van deze bedenktermijn betreft. 

 
ii)  De contractsvoorwaarden moeten vervolgens zodanig verwoord worden dat ze 
duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument.  
 
 
iii) De draagwijdte van bepaalde clausules dient eveneens kenbaar te zijn voor de 
gemiddelde consument.  
 
 Bijvoorbeeld: 
 

“Een rechtzetting van de meetgegevens en de daaruit voortvloeiende facturatie kan 
betrekking hebben op een periode van maximum twee jaar voorafgaand aan de laatste 
meteropname, tenzij wettelijk of reglementair anders is voorzien.” 

 
Commentaar: 
 
Deze clausule heeft betrekking op de meteropname, die een verbintenis betreft 
van de distributienetbeheerder. Naast een correcte meteropname, kan een 
foutieve facturatie aan de leverancier te wijten zijn. Fouten in de facturatie die 
toe te rekenen zijn aan de leverancier mogen tot maximum 12 maanden 
rechtgezet worden krachtens artikel IV.i) 5. van het Akkoord. 
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 Als de bepaling van het Akkoord die betrekking hebben op de beperking van tijd voor 
rechtzettingen door de leverancier, niet in het contract zijn vermeld, heeft de consument 
geen juist zicht op zijn rechten. Dat is in strijd met het transparantievereiste.  
 
 
iv. transparantie en het contractuele voorbehoud voor “wettelijke verplichtingen” 
 
Ten slotte valt het volgende op te merken. Bij herhaling treft de Commissie bedingen aan 
waarvan de aanhef het voorbehoud maakt dat luidt “behoudens andere wettelijke 
verplichting” of “behoudens wanneer dit niet toegelaten is” enz.  
 
Dit is bijvoorbeeld het geval m.b.t. aansprakelijkheidsbeperkingen, schadebedingen en 
territoriale bevoegdheidsbedingen. Als men nagaat wat dit “behoudens” inhoudt, dan 
blijkt het juist te gaan om dwingende bepalingen die de consument beschermen en die 
soms in de wettelijke bepaling precies zijn beschreven. Door dat vage voorbehoud te 
maken, blijkt de ondernemer zich te willen indekken voor het geval het beding zou 
worden betwist.  
 
De transparantie van de situatie van rechten en plichten wordt niet gediend door rechten 
waarover de consument beschikt niet te vermelden, maar in vage bewoordingen het 
voorbehoud te maken dat de ondernemer de rechten van de consument zal respecteren als 
deze laatste erop uitkomt dat hij over die rechten beschikt. 

 
 
 
III. Duur van de overeenkomst 
 
A. Algemeen: Wettelijk kader en soepele opzegregeling in het Akkoord 
 
De contractuele bepalingen betreffende de duur van de overeenkomst (van bepaalde of 
van onbepaalde duur) zijn vooral sinds de veranderde wettelijke regeling betreffende 
eenzijdige wijziging van de prijs en de voorwaarden (en niet de kenmerken) in de 
W.M.P.C., eveneens van belang voor de vraag in welke mate de onderneming eenzijdig 
bepaalde elementen van de overeenkomst kan wijzigen. Dit wordt hierna behandeld60. Er 
kan al opgemerkt worden dat hieromtrent een specifieke regeling in het Akkoord is 
overeengekomen. 
 
Er wordt in herinnering gebracht dat de levering van gas en elektriciteit de levering van 
een product betreft. Bijgevolg is de bijzondere regeling betreffende stilzwijgende 
verlenging van dienstenovereenkomsten61 niet van toepassing. In dit opzicht is vooral 
toetsing aan de artikelen 74, 18° (redelijke opzegtermijn bij onbepaalde duur) en 74, 19° 
en 20° (verlenging met een onredelijke duur en te ver van de einddatum verwijderde 
termijn voor kennisgeving van niet-verlenging) aan de orde. 

                                                      
60 Zie afdelingen IV. Prijsbedingen, en V. Eenzijdige wijzigingen van kenmerken en voorwaarden 
61 Art. 82 van de W.M.P.C., voormalig artikel 39bis van de W.H.P.C. 
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 Het Akkoord bevat enkele bijzondere regelingen betreffende de duur van de 
overeenkomst. Zo hebben de leveranciers van gas en elektriciteit zich ertoe verbonden 
om in de contractsvoorwaarden te voorzien in een maximale opzeggingstermijn van twee 
maanden bij opzeg van contracten van onbepaalde duur. 
 
Voor de gevallen van overeenkomsten van bepaalde duur die een beding van verlenging 
bevatten, is er de volgende regeling. Verlenging gebeurt stilzwijgend tenzij de consument 
met twee maanden “opzeg” te kennen geeft geen verlenging te wensen. Het opleggen van 
een tijdsperiode binnen welke die “opzeg” moet worden gemeld, is verboden.62. 
 
Tenslotte wordt de hoogte van opzegbedingen (vroegtijdige beëindiging van de 
overeenkomst), maar ook van schadebedingen wegens niet-conforme opzeg, geregeld: de 
bedongen vergoeding mag niet meer bedragen dan 50 euro indien de beëindiging 
(‘verbreking’) plaatsvindt binnen de zes maanden van de einddatum van het contract en 
mag niet meer bedragen dan 75 euro indien de verbreking plaatsvindt eerder dan zes 
maanden voor de einddatum van het contract. 
 
Wat de communicatie naar de consument betreft, verbinden de leveranciers zich ertoe om 
op alle facturen of op een bij deze afzonderlijk gevoegd document de duurtijd van het 
contract te vermelden: 
- bij een contract van bepaalde duur worden de einddatum, de opzegtermijn, en de 
mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging expliciet vermeld; 
- bij een contract van onbepaalde duur, wordt de opzegtermijn en de eventuele 
minimumduur van de overeenkomst vermeld, met opgave van de aanvangsdatum. 
 
B. Enkele bijzondere opmerkingen  
 
- Contract tot levering van energie en aandeelhouderschap in een coöperatieve 
vennootschap 
 
Zoals al in Hoofdstuk 1, punt 3, werd aangehaald, dient men bij de beoordeling van 
contractsvoorwaarden waarbij men tevens aandeelhouder dient te worden van een 
coöperatieve vennootschap, niet enkel rekening te houden met het contract tot levering 
van energie, maar ook met de bepalingen in het statuut van de vennootschap die een 
weerslag hebben op de in het leveringscontract bedongen rechten en plichten. 
 
In de onderzochte contracten, aangegaan met coöperatieve vennootschappen, wordt in 
een soepel opzegrecht voorzien, telkens in het kader van overeenkomsten die voor 
onbepaalde duur worden aangegaan. Anderzijds heeft, in een bepaald geval, het 
aandeelhouderschap tot gevolg dat men in principe voor 5 jaar aandeelhouder moet 
blijven. De opzeg moet in dat geval, in overeenstemming met het vennootschapsrecht, 
minstens 6 maanden voor de uittreding gebeuren. 
 

                                                      
62 Artikel 8 van afdeling IV. Algemene Voorwaarden, van het Akkoord 
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Zelfs indien men de energielevering kan opzeggen is men nog altijd gebonden als 
vennoot van de coöperatieve vennootschap. Een aandeel in een coöperatieve 
vennootschap kan normaliter niet worden doorverkocht. 
 
Besluit: 
 
In tegenstelling tot wat het leveringscontract doet uitschijnen, is de consument die tevens 
een contract dient te sluiten met een coöperatieve, minstens nog altijd gebonden aan de 
coöperatieve vennootschap als vennoot, onder de in het statuut vermelde voorwaarden 
betreffende duur en opzeg. 
 
Gelet op de samenhang met het aandeelhouderschap en de afwezigheid van enige 
informatie over de contractuele weerslag van dit statuut, kan een dergelijke combinatie 
van bedingen als strijdig worden beschouwd met artikel 74, 18° juncto 2, 28°, W.M.P.C. 
 
- Bedingen van stilzwijgende verlenging bij contracten van bepaalde duur 
 
Uit het nazicht van de algemene contractsvoorwaarden blijkt dat de leveranciers van 
energie houden zich aan de in het Akkoord overeengekomen soepele contractuele 
regeling betreffende duur en stilzwijgende verlenging. 
 
Wat de stilzwijgende verlenging in specifieke contractsformules betreft, herinnert de 
Commissie aan haar aanbeveling van het advies over de algemene voorwaarden voor 
mobiele telefonie van 11 juni 200263: bedingen van stilzwijgende verlenging die ertoe 
strekken om het contract van bepaalde duur te verlengen aan minder gunstige 
voorwaarden, kunnen onrechtmatig bevonden worden.  
 
Gaat de consument bijvoorbeeld in op een promotioneel aanbod, dan kan een 
stilzwijgende verlenging met dezelfde duur, maar aan minder gunstige als voorwaarden 
onrechtmatig worden beschouwd. Dit is het geval wanneer het promotionele aanbod niet 
duidelijk aangeeft dat het voordeel slechts eenmalig is of beperkt is in de tijd, en de 
consument uit de rest van het aanbod niet kan afleiden wat zijn rechten en plichten zullen 
zijn in geval van stilzwijgende hernieuwing van de bepaalde duur van de overeenkomst. 
 
 
- Opzeg onder opschortende voorwaarde  
 

a. Voorbeelden 
 

De Commissie trof onder meer de volgende clausules aan: 
 
* “De beëindiging zal pas effectief worden indien het leverpunt door een andere 
leveringsovereenkomst van elektriciteit en/of aardgas wordt voorzien of wordt afgesloten 
en indien wij niet meer als uw leverancier geregistreerd staan bij de netbeheerder.” 
 
                                                      
63 C.O.B. 9, Deel 1, punt 2.1.b): bedingen van stilzwijgende verlenging bij vaste termijncontracten. 
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* “De opzegging door de Klant gebeurt steeds onder de opschortende voorwaarde van 
afsluiting binnen de drie maanden volgend op de datum van ‘geldige’ opzegging. Indien 
deze opschortende voorwaarde niet vervuld is, wordt de Overeenkomst automatisch 
verlengd tot wanneer een nieuwe opzegging geldig gegeven wordt.”  
Er wordt hierbij bijkomend verwezen naar de definitie van afsluiting: “ de verwijdering 
van de leverancier uit het toegangsregister van de Netbeheerder als leverancier voor het 
Aansluitingspunt. “ 
 

b. beoordeling 
 
De consument die opzegt (in gevolge van een leverancierswissel terwijl hij niet van 
afnamepunt verandert) is krachtens deze voorwaarden enkel bevrijd van zijn contract 
indien hij een nieuwe leverancier kiest of indien de meter verzegeld wordt.  
 
Een dergelijk beding heeft tot gevolg dat ieder risico naar aanleiding van de overdracht 
van een leveringscontract voor energie, of bij afsluiting op een bepaald adres, op de 
consument gewenteld wordt, ongeacht aan wie dit toerekenbaar is. Dergelijke bedingen 
zijn bijgevolg onrechtmatig in de zin van artikel 74, 30°, en 2, 28°, W.M.P.C. (de 
algemene norm). 
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IV. Bedingen met betrekking tot de prijsbepaling 
 
 

I. situering 
 
1. Prijscomponenten bij de levering van elektriciteit en gas 
 
 
De prijzen en tarieven van de voorschotfacturen die de consument betaalt voor gas of 
elektriciteit, worden voor wat het verbruik betreft, vastgesteld aan de hand van het 
(gemiddelde) verbruik gedurende het (vorige) jaar. Wat het tarief betreft, geldt het actuele 
tarief. Een wijziging in een prijsbestanddeel wordt in de lopende overeenkomst 
doorgerekend via een relatieve vermindering of vermeerdering van de voorschotten op 
basis van dat gemiddelde verbruik, weliswaar binnen een bepaalde vork.  
 
Wat het tarief betreft, en de bedingen betreffende tariefwijzigingen, dient ermee rekening 
gehouden te worden dat het tarief samengesteld is uit drie componenten, waarvan de 
leverancier van elektriciteit of gas slechts één vrij kan bepalen of wijzigen. Deze drie 
componenten zijn: 

(a)  de prijs voor de energie, namelijk elektriciteit of aardgas. Deze bestaat uit een 
jaarlijkse bijdrage en een prijs per kW per uur, en wordt vastgesteld door de 
elektriciteitsleverancier, die deze aankoopt bij producenten van energie; 

(b)  de nettarieven (‘transport/of distributiekosten’), met andere woorden de 
kosten voor het vervoer van de energie langs het transmissienet en het 
distributienet. Deze tarieven worden vanaf 2009 vastgelegd voor een periode 
van vier jaar (voordien één jaar). Dit gebeurt door de federale regulator, de 
CREG. De tarieven zijn per distributienetbeheerder gelijk voor alle 
leveranciers; 

(c)  alle door de overheid verplichte bijdragen, zoals taksen, afhoudingen, 
retributies, contributies. Deze worden door de CREG of door de bevoegde 
overheden (zowel federale als gewestelijke64) vastgesteld en zijn eveneens 
gelijk voor alle leveranciers, behalve wat enkele vrijstellingen van 
taksen/retributies in evenredigheid met verplichtingen inzake groene energie 
betreft. 

 
Er wordt zowel met contracten van bepaalde duur als van onbepaalde duur gewerkt. Gaat 
het om een overeenkomst met een vaste termijn, dan is het tarief doorgaans ofwel vast 
gedurende die termijn, ofwel behoudt de leverancier zich het recht voor de tarieven aan te 
passen, doorgaans via een prijsindexeringclausule. Bij overeenkomsten van onbepaalde 
duur kan het tarief worden aangepast, hetzij via een prijsindexeringclausule, hetzij via 
een algemene prijsaanpassingclausule, bedongen door de leverancier. 
 
2. Gedragscode en prijs(aanpassing)bedingen 
 

                                                      
64 Er zijn geen Vlaamse gewestelijke heffingen meer. 
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In het Akkoord Vrijgemaakte Energiemarkt werd geopteerd voor een “Unieke factuur”, 
waarin het totale bedrag dat de consument verschuldigd is, wordt weergegeven. Hoewel 
vastgesteld mocht worden dat de meeste leveranciers in hun voorwaarden het 
onderscheid tussen de drie componenten op duidelijke wijze trachten weer te geven, 
maakt dit het moeilijk voor de consument om ieders rol en aandeel in de prijswijziging te 
onderscheiden. 
 
In het Akkoord wordt uitdrukkelijk bepaald dat verboden zijn “de bedingen tot eenzijdige 
wijziging van essentiële voorwaarden of van wijzigingen van energieprijzen of gasprijzen 
op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de leverancier”. (zie IV.i, punt 
6 van het Akkoord). 
 
Voorts verbinden de leveranciers er zich toe om hun website uit te rusten met een 
indicatieve prijssimulator die het op basis van de strikt noodzakelijke input en van de 
meest recente gegevens, de consument mogelijk maakt een prijssimulatie te doen. De 
prijssimulator vermeldt de eventuele formule van prijsaanpassing. Indien deze 
prijsaanpassing afhangt van een indexatiemechanisme, gebeurt de simulatie op basis van 
de meest recente (maandelijkse) indexering. De consument dient, aldus het Akkoord, in 
de mogelijkheid gesteld te worden om het resultaat van de prijssimulatie af te drukken of 
op te slaan op een duurzame drager65. 
 
De leveranciers zorgen er tevens voor dat een dergelijke prijssimulatie via andere kanalen 
kan worden aangevraagd, zoals via telefoon, post of fax. 
 
Het resultaat van de simulatie wordt indicatief weergegeven voor de verschillende 
prijsformules volgens de voorschriften van de W.H.P.C.66, en in het bijzonder volgens het 
principe van de totale prijs (de prijs “all in”). 
 
  

II. Onderzoek van de prijswijzigingbedingen 
 
 
1. Wijzigingen in de transportkosten of wijzigingen in de verplichte bijdragen 
 

a) Automatische doorrekening zonder kennisgeving noch opzegrecht 
 

De leveranciers van energie bedingen doorgaans dat zowel wijzigingen in de kosten voor 
transport en distributie (b) als wijzigingen in de taksen of andere verplichte bijdragen (c) 
automatisch doorgerekend worden. De prijsverhogingen die daarvan het gevolg zijn, 
moeten niet op voorhand worden meegedeeld en de consument heeft niet het recht om 
naar aanleiding daarvan de overeenkomst te beëindigen. 
 
Voorbeelden: 
 

                                                      
65 Zie Akkoord, I. Prijstransparantie. 
66 Nu dus de W.M.P.C. 
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Voorbeeld 1: “Wijzigingen in de transport- en distributiekosten zijn niet verbonden 
aan voorafgaande kennisgeving en geven consument geen recht tot tussentijdse 
beëindiging van de Overeenkomst.” 

 
Voorbeeld 2: “Nieuwe en/of bestaande taksen, heffingen, werkingskosten 
reguleringsinstanties, ristorno’s en toeslagen (inclusief doch niet beperkt tot eventuele 
toeslagen in verband met de ontwikkeling en stimulering van energie uit 
hernieuwbare energiebronnen) die de leverancier krachtens een besluit van 
overheidswege verplicht of respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen, worden 
automatisch volledig doorgerekend aan de klant. Wijzigingen in nieuwe en bestaande 
taksen, heffingen, werkingskosten reguleringsinstanties, ristorno’s en toeslagen zijn 
niet verbonden aan voorafgaandelijke kennisgeving en geven de klant geen recht tot 
tussentijdse beëindiging van de overeenkomst.” 

 
Wijzigingen in de kosten voor het transmissie- en distributienetwerk (b), en wijzigingen 
in de verplichte bijdragen (c) betreffen elementen onafhankelijk van de wil van de 
leverancier. Hij ontvangt deze bijdragen trouwens enkel voor andermans rekening. Ze 
kunnen dus doorgerekend worden, en de consument moet geen kosteloos opzegrecht 
hebben als gevolg van wijzigingen van deze elementen. Wijzigingen in de eigenlijke prijs 
voor energie (a), betreffen daarentegen elementen die de leverancier wel zelf in de hand 
heeft en kunnen uiteraard niet automatisch doorgerekend worden (cf. infra). 
 
De energieleverancier heeft daarentegen volgens de Commissie wel een 
informatieverplichting bij een wijziging van de nettarieven of van de verplichte 
bijdragen. 
 

b) eenzijdige beoordelingsbevoegdheid doorrekening van bepaalde verplichte 
bijdragen 

 
- In het tweede voorbeeld kent de leverancier zich een eenzijdige 
beoordelingsbevoegdheid toe in het doorrekenen van bepaalde verplichte bijdragen:  
7.4. “…(wettelijke toeslagen die de leverancier) van overheidswege verplicht of 
respectievelijk bevoegd is in rekening te brengen…worden automatisch doorgerekend.” 
 
Dit is in strijd met artikel 74, 6°, van de W.M.P.C., aangezien de leverancier zich op die 
manier eenzijdig het recht voorbehoudt tot het aanrekenen, en de wijze van aanrekenen 
van bepaalde kosten in een bestaande contractuele relatie. Dit wordt eveneens verboden 
in punt 6, van rubriek IV (Algemene Voorwaarden) van het Akkoord “De consument in 
de vrijgemaakte energie- en gasmarkt”. 
 
De bewoording “bevoegd in rekening te brengen” is trouwens misleidend, aangezien er 
op dit vlak geen prijsreglementering meer bestaat.  
 
- Rechtstreekse doorrekening van verplichtingen inzake hernieuwbare energie aan de 
klant. 
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In de prijzenclausules die werden onderzocht, komt ook systematisch naar voor dat de 
kosten van de verplichtingen van de operator betreffende een minimumaankoop van 
hernieuwbare energie automatisch, op basis van de administratieve boete die de Overheid 
aan de leverancier kan opleggen, worden doorgerekend aan de klant. Dit wordt 
afzonderlijk aangerekend. 
 
De verplichting een minimale hoeveelheid hernieuwbare energie aan te kopen is een 
verplichting die op de leverancier rust. Het systematisch doorrekenen van de 
administratieve boete aan de consument in geval van niet-naleving van deze verplichting 
door de leverancier ten nadele van de consument leidt bijgevolg, naar het oordeel van de 
Commissie, tot een kennelijk onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de 
contractspartijen, ten nadele van de consument (artikel 2, 28°, W.M.P.C.). 
 
Het staat de leveranciers wel vrij om deze kosten afzonderlijk te vermelden op de factuur. 
Dit moet dan wel gebeuren op een wijze die in verhouding staat tot de wettelijke 
verplichting, en niet op basis van de administratieve boete waartoe de leverancier 
gehouden is bij niet-nakoming. 
 
Naar de mening van de C.O.B. verdient een afzonderlijke vermelding op de factuur de 
voorkeur, en niet een opname in de energieprijs. Op die manier zou de groene energie 
immers onderworpen worden aan de indexatie van de energieprijs, hetgeen niet de 
bedoeling kan zijn. In Wallonië is het trouwens verplicht de kosten verbonden aan de 
groene stroom certificaten afzonderlijk apart te vermelden zowel in de contractuele 
voorwaarden als op de factuur67. In het Akkoord staat ook expliciet dat deze kosten 
afzonderlijk weergegeven mogen worden68 (V.10) 
 
2.  Clausules betreffende eenzijdig recht tot aanpassing prijs mits kosteloos 
opzegrecht consument 
 
A. Voorbeelden: 
 

 
 
* Voorbeeld 1: 

 
 “Wij kunnen de prijs tijdens de duur van de Leveringsovereenkomst wijzigen 
indien één of meer van de volgende elementen, onafhankelijk van onze wil, onze 
kosten verandert; 

(a) een algemene verhoging van onze kosten door de wijziging van één of 
meer van de samenstellende delen van de prijs; 

(b) een wijziging van de transportkosten, distributiekosten, 
meterhuurkosten, reactieve boete en/of eventueel andere door de Netbeheerder of 
een bevoegde overheid ingevoerde of gewijzigde kosten. 

                                                      
67  Art. 4, §1, g’) en art. 7, §1, 9° van het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 betreffende 
openbare dienstverplichtingen.,  
68 V.10. van het Akkoord.. 
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De prijs zal overeenstemmen met voor ons objectieve en aantoonbare kosten en 
kan, indien dat ook voor ons geldt, met terugwerkende kracht toegepast worden. 
 
6.3. Ingeval van wijziging van de prijs om een andere dan in artikel 6.2.  vermelde 
reden, zullen wij de nieuwe prijs tenminste twee maanden voor het inwerkingtreden 
ervan aan u meedelen. Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de 
factuur of per e-mail. U zal geacht worden deze prijswijziging aanvaard te hebben, 
tenzij u binnen de maand na ontvangst van de mededeling de 
Leveringsovereenkomst opzegt conform de artikelen 4.2. en 4.3. U bent dan aan ons 
geen schadevergoeding verschuldigd.” 

 
* Voorbeeld 2: 
 
5.1. Onze contractuele voorwaarden en prijzen blijven onveranderlijk voor de duur van 
de overeenkomst, onder voorbehoud van wijzigingen veroorzaakt door elementen 
onafhankelijk van onze wil. Dat geldt met name voor: 

· Wettelijke, regelgevende of administratieve wijzigingen, inclusief (onder 
meer, maar niet uitsluitend) wat betreft de prijzen, de mogelijke 
wijzigingen in de transport- en distributietarieven die aangepast kunnen 
worden door de Beheerders van het net, en de invorderingen voor rekening 
van gewestelijke en federale overheden (belastingen, heffingen, openbare 
dienstverplichtingen enz.). Genoemde wijzigingen worden automatisch in 
onze facturen en afrekeningen verrekend zodra ze van toepassing zijn. 
· Wijzigingen in onze tarieven die noodzakelijk zijn als gevolg van de 
nalatigheid of de niet-naleving door onze partners, dat wil zeggen elke 
natuurlijke persoon of rechtspersoon die niet namens noch voor rekening 
van de leverancier optreedt, bijvoorbeeld een verdeler, een transporteur, 
een leverancier of een energieproducent van hun contractuele 
verplichtingen en waardoor de tariefvoorwaarden niet kunnen worden 
aangehouden.  

 
In voorkomend geval hebben we het recht de Contractvoorwaarden of onze 
prijzen aan te passen, op voorwaarde dat we de Klant daarvan ten minste 2 
maanden vooraf op de hoogte brengen. We delen u de wijzigingen in onze prijzen 
en/of voornaamste voorwaarden mee per post of per mail. De aanvaarding van 
onderhavige algemene voorwaarden geldt als instemming en bevestiging dat u 
deze communicatiemiddelen als een geldige aankondiging beschouwt. Genoemde 
wijzigingen treden in voege twee maanden na deze aankondiging, berekend van 
dag tot dag, tenzij een andere datum wordt vermeld. 

 
Indien u niet instemt met de nieuwe voorwaarden en/of de nieuwe prijzen, dient u 
ons hierover bij aangetekend schrijven op de hoogte te stellen binnen de maand 
volgend op de dag van ontvangst van de aangekondigde wijziging. 
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Indien u ons tijdig laat weten dat u niet instemt met de nieuwe voorwaarden en/of 
nieuwe prijzen, zal uw weigering automatisch de beëindiging van het Contract 
teweegbrengen 
vanaf de dag waarop de nieuwe voorwaarden en/of prijzen in voege hadden 
moeten treden. Bent u een consument, dan zijn de vergoedingen voorzien in 
artikel 3.6 van het 
Contract niet van toepassing. Indien u ons binnen de voormelde termijnen niet 
laat weten dat u niet instemt, dan mogen wij aannemen dat u instemt met onze 
nieuwe voorwaarden en/of prijzen.” 

 
B. Opmerkingen van de Commissie: 
 

a) Principe: enkel onder bepaalde voorwaarden bij contracten van onbepaalde duur – 
nog altijd strengere regels in de Gedragscode 

 
De leveranciers van energie passen in de regel hun tarieven aan overeenkomstig 
objectieve indexatieparameters (zie het volgende puntje).  
 
Daarnaast behouden vele leveranciers zich op algemene wijze het recht voor om 
eenzijdig de voorwaarden van het contract of hun prijzen te wijzigen mits voorafgaande 
kennisgeving (bijvoorbeeld minstens 2 maanden), en een kosteloos opzegrecht in hoofde 
van de consument (bijvoorbeeld binnen de maand na deze kennisgeving). 
 
 
Bedingen die de onderneming toelaten eenzijdig de prijs te verhogen op basis van 
elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de 
mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst op te zeggen, blijven verboden bij 
overeenkomsten van bepaalde duur krachtens artikel 74, 3°, van de W.M.P.C.  
 
De overeenkomst van levering van elektriciteit, d.i. een lichamelijk roerende zaak, die 
van bepaalde duur is, eindigt bij het verstrijken van de duur. De overeenkomst kan een 
hernieuwingsclausule of verlengingsclausule bevatten. Die moet beantwoorden aan art. 
74, 19°, W.M.P.C. en mag de overeenkomst niet voor een onredelijke termijn verlengen 
indien de consument niet tijdig opzegt. 
 
 
Een verlenging van een overeenkomst is een verlenging van de duur terwijl de overige 
voorwaarden blijven gelden. 
 
Een vernieuwing van een overeenkomst houdt in dat de bestaande overeenkomst tussen 
partijen wordt vervangen door een nieuwe.  
 
Als de leverancier van elektriciteit een nieuwe prijs wil zetten, dit wil zeggen een prijs 
die hoger is dan degene die zou volgen uit een indexeringsclausule die verder wordt 
toegepast – of als er een nieuwe indexeringsclausule zou komen – dan moet hij een 
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voorstel doen aan de consument, waarmee de consument uitdrukkelijk akkoord dient te 
gaan. 
 
De consument mag hierbij uitdrukkelijk op de gevolgen van zijn beslissing gewezen 
worden indien hij geen energie wenst af te nemen aan de nieuwe prijs bij de betrokken 
leverancier. Een hernieuwing van de overeenkomst kan echter niet geldig gebeuren door 
een contractueel beding waarin het loutere stilzitten van de consument zou worden 
beschouwd als een toestemming. 
 
De C.O.B. houdt hier ook rekening met de afspraak in de sector die meebrengt dat 
stopzetting van levering op initiatief van de consument slechts gebeurt als er voor het 
leveringspunt een andere leverancier is gemeld of als er een afsluiting gebeurt. Zij houdt 
ermee rekening dat de algemene voorwaarden van de leveranciers dit bepalen. Als de 
consument niet meer doet dan stilzitten bij de voorgestelde “verlenging” van het contract 
maar met een nieuwe prijs (vernieuwing), zou het contract dus ten einde lopen maar 
blijft, in de energiesector, de levering alsnog doorlopen. Volgens de algemene 
voorwaarden zou voor de beëindiging van het contract alsnog een melding van 
beëindiging door de consument moeten gebeuren (zie dit advies, punt III, B, - opzeg 
onder opschortende voorwaarde).  
 
De C.O.B. heeft begrip voor de technische aspecten van de regeling in de sector. Maar zij 
blijft beklemtonen dat een verlenging (vernieuwing) van overeenkomsten van bepaalde 
duur met wijziging van het essentiële element van de prijs, niet door enkel stilzitten van 
de consument kan worden bewerkt. De C.O.B. nodigt de ondernemingen uit een passende 
oplossing te vinden. 
 
De vertegenwoordiger van de productie deelt mee dat zijn standpunt als volgt luidt. Het is 
geenszins strijdig met artikel 74,3 WMPC als de leverancier vóór het verstrijken van de 
duur van de lopende overeenkomst, die voor bepaalde duur is gesloten, de consument 
ervan kennis geeft dat de overeenkomst zal worden verlengd indien de consument niet 
uitdrukkelijk bevestigt dat hij de overeenkomst wil beëindigen. Deze kennisgeving moet 
op een redelijk tijdstip gebeuren, bepaald in de lopende overeenkomst en indien de 
leverancier voorstelt de overeenkomst te verlengen met de nieuwe prijs, dient daarover 
correcte informatie te worden gegeven. Deze vertegenwoordiger is van oordeel dat de 
WMPC in dit geval geenszins een expliciete actie van de consument vereist maar dat de 
verlenging stilzwijgend kan zijn. De vertegenwoordiger benadrukt dat de consument de 
mogelijkheid heeft om de overeenkomst te laten verstrijken zonder verlenging en dus de 
nieuwe prijs niet te accepteren. 
 
 
Bij overeenkomsten van onbepaalde duur wordt het beding dat de onderneming toelaat 
om eenzijdig de prijs te verhogen op basis van elementen die enkel afhangen van haar 
wil, mits een kosteloos opzegrecht binnen een redelijke termijn voor de consument, niet 
langer op zich verboden krachtens artikel 74, 2°, van de zwarte lijst. 
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Wat het tweede voorbeeld betreft, en met name de mogelijkheid die de leverancier zich 
voorbehoudt om automatisch en systematisch contractuele problemen met partners 
(producenten, verdelers, transporteurs, leveranciers) door te rekenen aan de consument, 
merkt de Commissie op dat op die manier alle risico inzake niet-naleving door partners 
van de leveranciers op de consument afgewenteld wordt. Dit lijkt de Commissie in strijd 
te zijn met de algemene norm van artikel 2, 28°, W.M.P.C. 
 
Er wordt tenslotte nog opgemerkt dat ook de Europese instanties een kostengerelateerde 
en transparante prijsvaststelling bepleiten69. 
 
b) Wijze van kennisgeving 
 
Bijvoorbeeld: 
 

- “…Wijzigingen van de voorwaarden in uw nadeel en/of verhogingen van de 
prijzen zullen wij u per post of per e-mail meedelen. …”; 

 
- “…Als mededeling geldt onder meer de melding per brief, op de factuur of per e-

mail…” 
 
Commentaar: 
 
Artikel 74, 2°, W.M.P.C. heeft voor gevolg dat de onderneming zich in overeenkomsten 
van onbepaalde duur het recht kan voorbehouden de prijs eenzijdig te verhogen op basis 
van elementen die enkel afhangen van haar wil, “mits de consument het recht heeft om 
vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, de overeenkomst zonder kosten of 
schadevergoeding te beëindigen en hem daartoe een redelijke termijn wordt gelaten”.  
 
Zoals reeds hoger besproken, voorziet de Gedragscode echter in een strengere regeling, 
waarbij de ondertekenende leveranciers zich ertoe verbonden iedere eenzijdige wijziging 
van energieprijzen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de 
leverancier te verbieden70.  
 
Los hiervan kan in het kader van de W.M.P.C. opgemerkt worden dat dit eigenlijke 
opzegrecht als tegengewicht voor deze eenzijdige wijzigingsmogelijkheid in hoofde van 
de consument gepaard dient te gaan met de volgende vereisten, teneinde de consument in 
de mogelijkheid te stellen hier effectief gebruik van te kunnen maken: 
 

- individuele, voorafgaande mededeling 
 

Mededeling van wijzigingen aan de overeenkomst dienen voorafgaandelijk aan de 
wijziging ter kennis van de consument worden gebracht. Wijzigingen aan het tarief 
dienen op individuele wijze aan de consument worden medegedeeld. Wat de melding per 
e-mail betreft, kan dit enkel indien dit met de cliënt was afgesproken, met andere 

                                                      
69 Cf. Resolutie van het Europese Parlement, infra. 
70 IV.i) punt 6. 
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woorden indien ofwel de overeenkomst via het internet is tot stand gekomen, of dit met 
de cliënt was afgesproken en de cliënt hiermee instemde. 
Wat de mededeling per brief betreft, vormt het probleem het bewijs van de datum van 
mededeling (‘vermoedelijke kennisname’).  
 
Men kan vervolgens niet verwachten van de consument dat hij met drie verschillende 
mogelijkheden van kennisgeving rekening houdt, vooral gezien de korte tijd voor reactie. 
 

- uitdrukkelijke vermelding van het opzegrecht 
 
Naast de individuele mededeling, dient de leverancier bij wijzigingen van het tarief de 
cliënt eveneens uitdrukkelijk te wijzen op zijn kosteloos opzegrecht indien deze niet 
akkoord gaat met de wijziging. 
 
Het opzegrecht van de consument is immers de compensatie voor het recht dat de 
onderneming (in casu de leverancier) zich voorbehoudt om een essentieel element van 
het contract, namelijk de prijs, eenzijdig te wijzigen.  
 
 
3. Prijsindexeringbedingen 
 

3.1. Bespreking 
 

Prijsaanpassingen gebeuren doorgaans overeenkomstig de volgende formules die 
parameters bevatten:  

 - Elektriciteit: Nc die rekening houdt met de hoogte van de brandstofprijzen en 
nucleaire productie, en  
Ne (rekening met hoogte salarissen, verwant met de consumptieprijsindex). 
Deze parameters worden maandelijks door de CREG gepubliceerd. 

- Gas: Igd (vertegenwoordigt salariskost, verwant met consumptieprijsindex). 
Deze parameter wordt maandelijks door de CREG gepubliceerd. Daarnaast is er 
de Iga (parameter “brandstofkost). 

               Het probleem bij de Iga is dat iedere operator nu zijn eigen parameter heeft. 
 

Voor de gemiddelde consument zijn die formules niet te begrijpen.  
       

Toch lijkt het de C.O.B. aangewezen dat deze parameters op een heel eenvoudige wijze 
toegelicht worden ter voorlichting van de consument, zoals dit nu overigens al het geval 
is in de contractsvoorwaarden van de meeste leveranciers. 
 
Na een studie71 over de kwaliteit van de parameter Nc te hebben uitgevoerd en na analyse 
van de antwoorden van een leverancier op haar vragen in verband met de 
indexeringsparameters, heeft de CREG besloten dat de representativiteit van de 
indexeringsparameters Nc, Ne en Iem niet meer gegarandeerd was. Bijgevolg heeft het 
Directiecomité van de CREG besloten om de publicatie van deze parameters vanaf 
                                                      
71 Studie (F)100909-CDC-948. 
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februari 2012 stop te zetten. Het Directiecomité bestudeert momenteel de 
representativiteit van de parameters voor de indexering van de aardgasprijzen en van de 
parameters END en Pebe, gebruikt in het kader van de indexering van de 
elektriciteitsprijzen. Over de eventuele verderzetting van de publicatie van deze 
parameters door de CREG zal later worden beslist (Persbericht CREG n° 92 van 7 
/12/201072). 
 
 
Men kan aannemen dat prijsindexeringformules in de energiesector rekening houden met 
ontwikkelingen waarop de gemiddelde consument zelf geen zicht heeft. Men moet 
trouwens erkennen dat er wat dat betreft een lange traditie is van zeer bewerkte formules 
die werden gebruikt in de vaststelling van maximumprijzen (besluiten en 
programmaovereenkomsten) van energie en energiedragers en die in een overleg 
(Overlegcomité Gas- en Elektriciteit) met deskundigen over en weer werden bewaakt. 
 
Op zichzelf kunnen formules die meerdere parameters bevatten en in een “ingewikkelde” 
formule zetten geen tekortkoming uitmaken aan de transparantieplicht in contracten met 
consumenten.  
Maar er mag worden herinnerd aan de regel dat prijzen niet kunnen worden aangepast 
worden aan de hand van parameters die louter van de onderneming afhangen. Eveneens 
mag worden herinnerd aan de transparantieplicht: over de notering die aan de basis ligt 
van de parameters moet de juiste informatie worden verschaft. 
 
Ongetwijfeld zal de informatiekost i.v.m. deze parameters en formules voor de 
gemiddelde consument hoog of te hoog liggen. Dat de consument een langer lopende 
overeenkomst tegen vaste prijs kan sluiten, is niet het enige goede antwoord.  
 
Voor een goede werking van de markt is het aangewezen dat de prijsherzieningformules 
zodanig worden gemaakt dat de gemiddelde consument verstaat dat ze niet louter 
afhankelijk zijn van de eigen wil van de ondernemer en dat deze consument op basis van 
de parameters en de prijssimulator zicht kan krijgen op de mogelijke ontwikkeling van de 
prijs die hij zal moeten betalen. De voorstelling van het indexeringsmechanisme moet 
daarenboven in een geliberaliseerde markt voldoende duidelijk zijn om diegenen die voor 
de bescherming van de consument optreden, toe te laten de juistheid van het mechanisme 
te beoordelen. Als de gemiddelde consument zelf immers het prijsmechanisme niet goed 
zou kunnen controleren, dan staat het hem vrij om zich wat dat betreft te laten bijstaan. 
Omdat de kosten van zulke bijstand hoog zouden zijn, is een beroep op collectief 
georganiseerde bijstand, bijvoorbeeld een consumentenvereniging, voor de hand liggend. 
Dat zijn ook de punten waarop het toekomstige Europese Handvest van de rechten van de 
energieconsument zal zijn gesteund.73 
                                                      
72 “De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de indexering van de 
elektriciteitsprijzen aan”.  Op 8 april 2011, na goedkeuring van het advies, kondigde de CREG via een 
nieuw persbericht aan vanaf die dag definitief te stoppen met de berekening en publicatie van de waarden 
van de indexatieparameters Ne en Nc, omdat die volgens de CREG niet meer representatief zijn. 
73 Zie Resolutie van het Europese Parlement van 19 juni 2008 over het Handvest betreffende de rechten van 
de energieconsument, 2009, C 286 E/06, Publ. EG, C, 27 november 2009, p. 24.  
“Tarieven, prijzen  
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  3.2. Wijziging van de indexeringsformule 
 
Bijvoorbeeld: 
 

(niet meer voorkomende clausule) “In het geval bovenstaande noteringen niet meer 
beschikbaar zouden zijn of indien hun definities significant gewijzigd zouden worden, 
zal de leverancier deze vervangen op zodanige wijze dat de intenties van de 
bovenvermelde parameter worden gerespecteerd.” 
 
“Wij behouden ons het recht voor om nieuwe parameters of componenten te 
gebruiken voor de berekening van de prijsformule of van Siem indien de huidige 
parameters wijzigen, worden afgeschaft of indien deze niet meer beschikbaar zouden 
zijn. Hierbij zal Luminus ernaar streven dat het gemiddelde prijsniveau gelijk blijft. 
 

Hoewel de mogelijkheid tot aanpassing van deze prijsindexeringsformules enkel bij 
wijziging of afschaffing van deze formules bedongen wordt, dient bijkomend 
contractueel in een mededelingsplicht voorzien te worden, en dient verduidelijkt te 
worden dat dit gebeurt overeenkomstig de regelgeving. 
 
 
V. Bedingen met betrekking tot wijzigingen aan de overeenkomst 
 
A. Algemeen: wettelijk kader en Gedragscode 
 
i) Wet betreffende de handelspraktijken 
 
Vóór de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming 
(de WMPC) kwam de regelingen betreffende eenzijdige wijzigingen aan de 
overeenkomst erop neer dat het verboden was om bedingen op te nemen die de verkoper 
de mogelijkheid bieden: 
 

                                                                                                                                                              
15.   benadrukt dat de Europese elektriciteits- en gasprijzen redelijk, gemakkelijk en duidelijk vergelijkbaar 
alsmede transparant moeten zijn alsook moeten zijn gebaseerd op het werkelijke energieverbruik; dat de 
gepubliceerde prijzen, tarieven, indexeringsmechanismen en voorwaarden voor de consument gemakkelijk 
toegankelijk moeten zijn via een duidelijke en gemakkelijk te begrijpen reeks informatie-instrumenten; dat 
ze voorts op voorhand moeten worden meegedeeld aan en moeten worden gecontroleerd of zijn 
goedgekeurd door de onafhankelijke nationale regelgevende instantie; 
16.   onderstreept dat het een gebruikelijke contractuele verplichting van leveranciers is om regelmatig en 
op vastgestelde data een berekening uit te voeren, zodat consumenten de werkelijke gebruikte hoeveelheid 
energie aangerekend krijgen; dat als leveranciers niet aan een dergelijke verplichting kunnen voldoen, 
bijvoorbeeld om technische redenen, het energiegebruik berekend dient te worden op basis van redelijke en 
transparante criteria, die duidelijk in het contract zijn aangegeven; 17.   vestigt in dit opzicht de aandacht op 
de ontwikkeling van marktspelers die zich specialiseren in het publiceren van vergelijkende informatie 
inzake de prijzen, tarieven en voorwaarden van leveranciers, alsook hulp bieden ingeval men van leverancier wil 
veranderen;” 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2008-
0306+0+DOC+XML+V0//NL 
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∗ de prijs te doen schommelen op basis van elementen die enkel afhangen van de 
wil van de verkoper74 (art. 32.2. WHPC); 

∗ om de wezenlijke kenmerken van het te leveren product of de te verlenen dienst 
eenzijdig te wijzigen (art. 32.3. WHPC); 

∗ om de contractuele voorwaarden eenzijdig te wijzigen, zonder schadeloosstelling 
van de consument en behoudens overmacht (art. 32.9. WHPC). 

 
De C.O.B. is in het advies teledistributie nader ingegaan op de grenzen waarbinnen de 
eenzijdige wijzigingsbevoegdheid zich aan dient te houden, en waarvan de specifieke 
wetgeving inzake telecommunicatie niet mag van afwijken (“onverminderd de 
bepalingen inzake onrechtmatige bedingen in de wet op de handelspraktijken…”)75.  
 
ii) nieuwe wet marktpraktijken 
 
In de nieuwe wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken is de regeling betreffende 
eenzijdige wijziging aan (elementen van) de overeenkomst aangepast, rekening houdend 
met de aanbeveling van de C.O.B.76 om hierbij een onderscheid te maken tussen 
overeenkomsten van onbepaalde en van bepaalde duur. 
 
* Bij overeenkomsten van onbepaalde duur mag de onderneming zich het recht 
toekennen om eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de 
consument te wijzigen, op voorwaarde dat de consument in al deze gevallen het recht 
heeft om vooraleer de nieuwe prijs of de nieuwe voorwaarden van kracht worden, de 
overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen en hem daartoe een 
redelijke termijn wordt gelaten77 (74, 2°, WMPC); 
 
 
* Bij overeenkomsten van bepaalde duur blijft het verbod gelden om tijdens de lopende 
bepaalde duur eenzijdig de prijs te verhogen of de voorwaarden ten nadele van de 
consument te wijzigen op basis van elementen die enkel afhangen van de wil van de 
onderneming78 (74,3°, WMPC), zelfs indien op dat ogenblik de consument de 
mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst te beëindigen; 
 
* De onderneming kan nooit de kenmerken van het te leveren product eenzijdig wijzigen, 
noch bij bepaalde, noch bij onbepaalde duur (art. 74, 4°, WMPC). 

 

                                                      
74 Zie hiervoor, punt IV. Zoals besproken, doet deze bepaling doet geen afbreuk aan bedingen van 
prijsindexering, voor zover deze niet onwettig zijn en de wijze waarop de prijzen worden aangepast 
expliciet beschreven is in de overeenkomst. 
75 C.O.B. 24 van 25 juni 2008, “Advies inzake de contractuele voorwaarden in de sector van de 
teledistributie”, p. 35-37. 
76 Zie de opmerkingen van de C.O.B. in haar advies van 19 november 2008 inzake de onrechtmatige 
bedingen in het voorontwerp van wet betreffende bepaalde marktpraktijken, p. 12-16. 
77 Ook mag, bij overeenkomsten van onbepaalde duur, de prijs van de producten worden vastgelegd o het 
ogenblik van levering. 
78 Ook geldt het verbod om te bepalen dat de prijs van de producten wordt vastgelegd op het ogenblik van 
levering. 
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iii)  Akkoord 
 
In het Akkoord Energie wordt op algemene wijze iedere eenzijdige wijziging van 
essentiële voorwaarden of van energieprijzen op basis van elementen die enkel afhangen 
van de wil van de leverancier, verboden79. Voor wat de eenzijdige 
wijzigingsmogelijkheid van voorwaarden (en niet de kenmerken) die in het nadeel van de 
consument zouden uitvallen betreft, lijkt de Commissie een aanpassing van het Akkoord 
aanbevelenswaardig. 
 
 
B. Opmerkingen naar aanleiding van de analyse van de contractvoorwaarden 
 

1. Contractsbepalingen betreffende eenzijdige wijziging van voorwaarden: 
inhoudelijk 

 
Bijna alle leveranciers van energie voorzien in een contractuele mogelijkheid van 
eenzijdige wijziging van de voorwaarden (en de prijzen), ongeacht of het om contracten 
van bepaalde of van onbepaalde duur gaat. Doorgaans wordt bepaald dat de wijziging in 
werking treden twee maanden na de dag waarop zij aan de klant zijn bekendgemaakt. De 
wijzigingen worden geacht door de klant te zijn aanvaard indien hij de leverancier niet 
schriftelijk heeft geïnformeerd van zijn weigering binnen één maand na kennisgeving van 
de wijzigingen door de leverancier. 
 
Bijvoorbeeld: 
 

a) Deze algemene voorwaarden, en alle latere wijzigingen zoals vermeld in 
artikel 14b, maken integraal deel uit van alle Overeenkomsten tussen de 
leverancier en de klant. 

b) Alle voorwaarden van de Overeenkomst en /of prijzen van de leverancier 
kunnen tijdens de looptijd van de Overeenkomst door de leverancier 
gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking twee maanden na de dag 
waarop zij aan de Klant zijn bekendgemaakt. De leverancier kan evenwel 
van deze termijn afwijken indien een overheidsbeslissing die wijzigingen 
noodzakelijk maakt, de leverancier hiertoe verplicht. Wijzigingen waartoe 
de leverancier verplicht wordt van overheidswege kunnen niet betwist 
worden. De wijzigingen worden geacht door de Klant te zijn aanvaard 
indien hij de leverancier niet schriftelijk heeft geïnformeerd van zijn 
weigering binnen één maand na kennisgeving van de wijzigingen door de 
leverancier. Bij weigering door de Klant heeft elke partij het recht de 
Overeenkomst zonder kosten op te zeggen met een opzegtermijn van één 
maand. Indien geen enkele partij de Overeenkomst opzegt, blijft de 
Overeenkomst van kracht met de gewijzigde voorwaarden en/of prijzen. 

c) Als bekendmaking van de gewijzigde voorwaarden geldt onder meer een 
vermelding op de factuur, een brief of een emailbericht aan de Klant. De 

                                                      
79 Zie punt IV.6. van het Akkoord. 
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meest recente en bijgewerkte voorwaarden zijn ook steeds terug te vinden 
op www. … 

 
Opmerkingen van de Commissie:  
 
- Grenzen aan de mogelijkheid om eenzijdig in te grijpen in de overeenkomst 
 
Vóór de wet van 6 april 2010 was een dergelijk eenzijdig wijzigingsrecht, waarbij de 
leverancier zich eenzelfde eenzijdig wijzigingsrecht voorbehield ongeacht of het om een 
eenzijdige wijziging van prijzen, kenmerken of voorwaarden ging, en zonder onderscheid 
tussen contracten aangegaan voor bepaalde of voor onbepaalde duur, in strijd met de 
artikelen 32.2, 32.3., en 32.9. van de W.H.P.C. 
 
Sinds de wet van 6 april 2010 dient de onderneming uitdrukkelijk een onderscheid maken 
tussen contracten van bepaalde duur en onbepaalde duur voor wat de eenzijdige wijziging 
van de voorwaarden en van de prijzen betreft. 
 
Een onderneming kan zich enkel het eenzijdige recht tot prijsverhoging80 of wijziging 
van voorwaarden ten nadele van de consument voorbehouden bij contracten voor 
onbepaalde duur.  
 
De consument moet, opdat een dergelijke wijziging hem tegenstelbaar zou zijn, hier dan 
wel individueel van op de hoogte worden gebracht, en heeft hiertegenover een kosteloos 
beëindigingsrecht: de onderneming dient aan de consument met andere woorden een 
redelijke termijn te laten om deze overeenkomst zonder kosten noch schadevergoeding te 
beëindigen. 
 
Een dergelijk eenzijdig wijzigingsrecht mits kennisgeving en mogelijkheid van kosteloze 
beëindiging, is niet geldig als het gaat om een eenzijdige wijziging van de kenmerken van 
het te leveren product, of die overeenkomst van bepaalde of van onbepaalde duur is. 
Dezelfde regeling is evenmin geldig als het gaat om eenzijdige wijziging van de prijzen 
of van de voorwaarden ten nadele van de consument in contracten van bepaalde duur.  
 
Een algemeen wijzigingsrecht, mits beëindigingsmogelijkheid, is bijgevolg in strijd met 
de artikelen 74, 2°, 3°, en 4°, van de W.M.P.C. Bovendien dient in navolging van het 
transparantievereiste (artikel 40, § 1, WMPC) uitdrukkelijk bepaald te worden dat de 
eenzijdige wijziging enkel de niet-essentiële voorwaarden betreffen. 
 
De vertegenwoordiger van de productie is daarentegen van oordeel dat een onderneming 
zich voor contracten van bepaalde duur (art. 74,3° WMPC) het recht kan voorbehouden 
om eenzijdig de prijs of de voorwaarden te wijzigen. Dat kan indien de duur van de 
lopende overeenkomst verstrijkt maar de overeenkomst wordt verlengd. De wijzigingen 
gelden dan voor de nieuwe periode. Wat de wijze van verlenging betreft, herhaalt de 
vertegenwoordiger dat een kennisgeving vanwege de leverancier en stilzwijgend 

                                                      
80 Prijsaanpassing op niet-objectieve basis: zie hoger punt IV.II.2. 
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instemmen van de consument zijns inziens ook voor het leveren op nieuwe voorwaarden 
niet in strijd is met de W.M.P.C. De vertegenwoordiger benadrukt dat de consument de 
mogelijkheid heeft om de overeenkomst te laten verstrijken zonder verlenging en dus de 
nieuwe voorwaarden niet te accepteren.   
 
Er wordt opnieuw opgemerkt dat het Akkoord in een specifieke regeling voorziet en 
iedere eenzijdige wijziging van essentiële voorwaarden verbiedt81. Dit lijkt verzoenbaar 
te zijn met de nieuwe wettelijke regeling, die enkel de eenzijdige wijziging van 
contractsvoorwaarden aan een nieuwe regeling onderwerpt, maar een verbod van 
eenzijdige wijziging van kenmerken van het te leveren product blijft handhaven. 
 
 
- Wijzigingsrecht in gevolge nalatigheid of de niet-naleving door “partners” 
 
De Commissie verwijst naar het derde voorbeeld gegeven onder punt 2.4. (bedingen tot 
prijsaanpassing)82. In dit voorbeeld beschouwt een leverancier de “wijzigingen in onze 
tarieven die noodzakelijk zijn als gevolg van de nalatigheid of de niet-naleving door onze 
partners van hun contractuele verplichtingen en waardoor de tariefvoorwaarden niet 
kunnen worden aangehouden”, als een element buiten de wil van de leverancier op basis 
waarvan de leverancier wijzigingen in tarieven of voorwaarden kan doorvoeren. 
 
Zoals gezegd, meent de Commissie dat het gaat om een risico dat in beginsel door de 
elektriciteits- of gasleverancier dient te worden gedragen. Het risico wordt door deze 
bepaling afgewenteld op de consument. Dit creëert een kennelijk onevenwicht, en deze 
bepaling is bijgevolg in strijd met artikel 2, 28°, W.M.P.C. 
 
 
- Enkel de kosteloze beëindigingsmogelijkheid is beperkt tot wijziging in het nadeel van 
de consument 
 
Teneinde tegenstelbaar te zijn aan de consument, dient iedere wijziging van de 
contractsvoorwaarden hem individueel te worden medegedeeld. Dit volgt reeds uit het 
gemene verbintenissenrecht en staat los van de kosteloze opzegmogelijkheid van de 
consument bij een eenzijdige wijziging die nadelige gevolgen heeft voor de consument 
(artikel 74, 2°), waar de consument als tegengewicht voor het eenzijdige recht dat de 
onderneming zich toe-eigent om de voorwaarden in het nadeel van de consument te 
wijzigen, in de mogelijkheid gesteld wordt de overeenkomst kosteloos te beëindigen 
indien hij daarmee niet akkoord gaat. 
 
 

2. Wijze van kennisgeving indien wettelijke mogelijkheid tot eenzijdige 
wijziging mits beëindigingsrecht83 

                                                      
81 IV.i.6 van het Akkoord. 
82 Zie hoger, punt 2.4. Artikel  5.1., derde alinea (tweede bullet). 
83 Zie mutatis mutandis de wijze van kennisgeving van bedingen inzake aanpassing van de prijs op niet-
objectieve basis, IV.II.b) 
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Bij eenzijdige wijzigingsmogelijkheid van de prijzen en de niet-essentiële voorwaarden 
in contracten van onbepaalde duur, dienen ter vrijwaring van de rechten van de 
consument de volgende elementen in acht te worden genomen: 
 
- individuele, voorafgaandelijke mededeling 
 
Wijzigingen van voorwaarden dienen de consument individueel medegedeeld te worden. 
Een enkele verwijzing in de contractsvoorwaarden naar mededelingen in het periodiek 
blad van de leverancier, of naar de website, volstaat dus niet voor prijsverhogingen of 
wijzigingen van voorwaarden in het nadeel van de consument.  
 
Voor prijsverhogingen of wijziging aan de voorwaarden in het nadeel van de consument 
kan gesteld worden dat het tijdstip dat als aanvangspunt geldt, de ‘ontvangstdag’ van de 
mededeling dient te zijn. Dit zou moeilijk na te gaan zijn bij bijvoorbeeld een mededeling 
via een maandblad de leverancier (naast het feit dat het hier niet gaat om een individuele 
mededeling, zie vorige alinea). Bij mededelingen via de website geldt dit probleem 
evenzeer. Ook hier gaat het niet om individuele kennisgevingen. Websites zijn bijgevolg 
niet geschikt om wijzigingen aan lopende contracten mee te delen indien zij in het nadeel 
van de consument zouden zijn. 
 
De wijzigingen dienen de consument binnen een redelijke termijn te worden gemeld. Een 
termijn van twee maanden is in dit opzicht een redelijke termijn. 
 
- via een communicatie die gebruikelijk is of uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen 
de partijen 
 
Wijzigingen moeten meegedeeld worden via een communicatietechniek die 
‘gebruikelijk’ is, gezien de wijze van totstandkoming, en gezien wat overeengekomen is 
tussen de partijen. Als de communicatie bijgevolg gebeurt op basis van een techniek 
waarvan de consument niet verwacht dat op die manier wijzigingen worden meegedeeld, 
kan het dus niet. 
 
Wordt een overeenkomst met een leverancier bijvoorbeeld schriftelijk gesloten, dan 
volstaat een beding in het corpus van de algemene voorwaarden waar de consument zich 
akkoord verklaart met de omstandigheid dat wijzigingen onder meer per mail worden 
meegedeeld, niet. 
 

Bijvoorbeeld: 
 

“We delen u de wijzigingen van onze prijzen en/of voornaamste voorwaarden mee 
per post of per mail. De aanvaarding van onderhavige algemene voorwaarden 
geldt als instemming en bevestiging dat u deze communicatiemiddelen als een 
geldige aankondiging beschouwt.” 
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- uitdrukkelijke vermelding van het opzegrecht 
 
De Commissie is van mening dat een correcte toepassing van het huidige artikel 74, 2°, 
W.M.P.C., impliceert dat de onderneming, in casu de energieleverancier, de cliënt samen 
met de gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk moet wijzen op zijn recht op kosteloze  
beëindiging binnen de vastgestelde termijn indien hij niet akkoord gaat met de 
wijzigingen84. 
 
Een verwijzing naar het algemene opzegrecht of een clausule die luidt dat de consument 
geacht wordt de voorwaarden te hebben aanvaard indien hij niet conform de algemene 
regels opzegt, is in dit opzicht onvoldoende t.o.v. het vereiste van artikel 74, 2°, 
W.M.P.C. 
 

Bijvoorbeeld: 
 
“U zal geacht worden deze wijzigingen aanvaard te hebben tenzij u binnen de 
maand na ontvangst van de mededeling de leveringsovereenkomst opzegt conform 
de artikelen 4.2. en 4.3.” 

 
 
 
 
VI. Bedingen met betrekking tot de aansprakelijkheid 
 
A. Opmerking m.b.t. de schade die kan geleden worden 
 
De leverancier kan niets doen aan de kwaliteit van de elektriciteit, noch aan plotse 
verminderingen of vermeerderingen in stroomsterkte, m.a.w. niet-regelmatige 
elektriciteit. Dit is een verantwoordelijkheid van de distributienetbeheerder (hierna 
DNB). De consument is ertoe verplicht te contracteren met de distributienetbeheerder. 
Deze heeft op zijn beurt een contract met de leverancier en de producent.  
 
 Elektriciteit wordt in het Belgische recht  beschouwd als  lichamelijk roerend goed. De 
wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken· 

is, zoals uitdrukkelijk bepaald, van toepassing op elektriciteit85. Deze wet, die een 
omzetting is van een Europese richtlijn·, richt zich tot de “producent”86 van producten87. 
Een product is gebrekkig in de zin van deze wet wanneer het niet de veiligheid biedt die 
men ervan kan verwachten. Toegepast op elektriciteit is dit bijvoorbeeld het geval bij een 

                                                      
84 Zie de uitvoeriger bespreking bij de wijze van kennisgeving van bedingen inzake eenzijdige wijziging 
van de prijs, IV.II.b) Wijze van kennisgeving. 
85 Zie art. 2, laatste lid, van deze wet. 
86 Zijnde de fabrikant van een eindproduct, de fabrikant van een onderdeel van een eindproduct, de 
fabrikant of de producent van een grondstof, alsmede eenieder zich als fabrikant aandient door zijn naam, 
zijn merk of een ander herkenningsteken op het product aan te brengen. Zie art. 3 van deze wet. 
87 Artikel 2 van de wet van 25 februari 1991 Productenaansprakelijkheid.. 
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te hoge spanning van elektriciteit die in het netwerk circuleert, wat een aansprakelijkheid 
is van de distributienetbeheerder88. 
 
De wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij 
verkoop van consumptiegoederen, die een omzetting vormt van een andere richtlijn89 is, 
uit de aard van de regeling, niet van toepassing op niet geconditioneerde (in de betekenis 
van “marktklaar gemaakt”) doorverkochte producten. Wel zijn de bepalingen inzake 
verborgen gebreken (artikelen 1641 t.e.m. 1649 B.W.) van toepassing op elektriciteit die 
niet beantwoordt aan het gebruik dat men daarvan redelijkerwijze mag verwachten. 
 
De leverancier van zijn kant is enkel aansprakelijk indien hij geen elektriciteit of gas kan 
leveren of er een onderbreking van de levering van gas of elektriciteit is die aan hem 
toerekenbaar is. Is dit het geval, dan is er normaliter een automatische overschakeling 
naar een leverancier aangeduid door de distributienetbeheerder van een bepaalde regio90. 
De schade is dan de meerprijs die hieruit voortvloeit, en de hiermee gepaard gaande 
kosten. 
 
Men kan nu letten op de situatie in de energiemarkt.  

a) De ondernemingen verantwoordelijk voor de exploitatie, het beheer, en 
het onderhoud van het energienetwerk –de distributienetbeheerders- 
(dienen te) verschillen van de leveranciers van energie. 

b)  Enkel de energieleveranciers zijn in commercieel contact met de 
consument.  

c)  Het Akkoord dat de energieleveranciers afsloten bepaalt dat er één 
factuur91 zal zijn, waarin ook de bedragen voor rekening van de 
distributienetbeheerder zijn opgenomen. De inning gebeurt door de 
leverancier, 

 
 De Commissie let daarop en beveelt het volgende aan. De energieleverancier zal de 
consument duidelijk inlichten over de eigen rol van de verschillende ondernemingen die 
betrokken zijn in de voorlevering, de verdeling via het netwerk en de levering aan het 
leveringspunt van de consument door de leverancier.92. 
 
De Commissie wees reeds op de leemte die de Gedragscode op dit vlak laat. Het Akkoord 
en de Code opteren ervoor de leverancier centraal te stellen als contactpunt voor de 
consument. De rol en de verantwoordelijkheid van de andere betrokken ondernemingen 
blijven buiten beeld. De overheid, die akte nam van het Akkoord, heeft blijkbaar geen 

                                                      
88 Zie Cass., 6 april 2006, l.c. 
89 Richtlijn 1999/44/EG van 25 mei 1999 betreffende bepaalde aspecten van de verkoop van en de garanties 
voor consumptiegoederen:  
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1999:171:0012:0016:NL:PDF Zie ook de 
M.v.T. van de Belgische wet: http://www.dekamer.be/FLWB/PDF/51/0982/51K0982001.pdf  
90 De Vlaamse Reguleringsinstantie (VREG) liet hierbij weten dat deze ‘noodleveranciers’-regeling 
momenteel wordt herzien voor wat het Vlaams Gewest betreft., 
91 Zie hierover Hoofdstuk 1, punt 4.c.ii), p. 13-14. 
92 Zoals reeds werd aangehaald in rubriek II.1. Duidelijke omschrijving van het voorwerp van de 
overeenkomst, p. 22. 
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initiatieven genomen om deze andere ondernemingen mee “in beeld” te krijgen. Dat 
laatste kan er overigens mee te maken hebben dat de overheidstaken ter zake zijn 
verdeeld over verschillende overheden. 
 
De Waalse regulator (CWaPE) vestigde in dit opzicht de aandacht op haar 
vergoedingsregeling voor cliënten die schade ondervinden, onder meer ten gevolge van 
disfuncties van het netwerk toe te rekenen aan de distributienetbeheerder93. De CWaPE 
wijst er in dit verband eveneens op dat de betrokken bepalingen (artikelen 25bis tot 
25septies van het decreet van 12 april 2001, en de artikelen 25bis tot sexies van het 
Gasdecreet van 19 december 2002) krachtens deze decreten ook integraal dienen te 
worden opgenomen in de reglementen en de contracten tot aansluiting van de cliënt op 
het netwerk. 
 
Zoals al uit het advies naar voor kwam, is de leverancier in veel gevallen de enige 
onderneming die in contact komt met de consument. De wettelijke informatieverplichting 
zoals deze voorgeschreven wordt door de Waalse decreten, laat de hierna aanbevolen 
informatieverplichting van de leverancier onverlet. 
 
In punt 5 hieronder, bij het onderzoek van de clausules met betrekking tot de 
aansprakelijkheid, doet de C.O.B. een aanbeveling die ertoe strekt dat er in geval van 
stroomonderbreking die toe te rekenen is aan de DNB ook inhoudingen moeten kunnen 
gebeuren op de bedragen die door een leverancier voor rekening van de DNB worden 
geïnd.  
 
Deze aanbeveling is ingegeven vanuit een verbintenissenrechtelijk oogpunt: de 
leverancier int immers de bedragen voor rekening van de netbeheerder. Indien de cliënt 
zich op generlei wijze kan verzetten tegen doorbetaling bij een wanprestatie van de 
distributienetbeheerder, verliest hij zijn wettelijke verweermiddelen zoals de exceptio non 
adimpleti contractus en de schuldvergelijking. 
 
 
B. Onderzoek van de clausules 
 
 

1. Beperking aansprakelijkheid lichamelijke schade 
 
Artikel 74, 25° verbiedt elk beding dat ertoe strekt de wettelijke aansprakelijkheid van de 
verkoper uit te sluiten of te beperken bij overlijden of lichamelijk letsel van de consument 
ten gevolge van een doen of nalaten van deze verkoper. 
 
a) De Commissie trof niettemin bedingen aan waarbij de aansprakelijkheid voor 
lichamelijk letsel beperkt werd tot een bepaald bedrag. 
 

                                                      
93 Artikelen 45bis tot 25octties en 31bis en ter van het decreet van 12 april 2001 “relatif à l’organisation du 
marché régional de l’électricité”. Gelijkaardige artikelen komen voor in het Gasdecreet van 19 december 
2002. Deze regeling werd ingevoerd bij decreet van 17 juli 2008. 
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 Voorbeeld: 
 

*  “De vergoeding van alle lichamelijke en materiële schade zal maximaal gelijk zijn 
aan uw gemiddelde maandfactuur van de laatste zes maanden, of van de duur van 
de Leveringsovereenkomst zo deze korter is.” 

* (niet meer voorkomende clausule)“…en de vergoeding van personenschade als 
gevolg van lichamelijk letsel of overlijden is beperkt tot ten hoogste 100.000 
euro” 

 
b) Uit de contractsclausules mag bovendien geen twijfel gecreëerd worden met 
betrekking tot eventuele beperkingen waaraan de aansprakelijkheid voor overlijden of 
lichamelijk letsel zou onderworpen worden. 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“6.2 De leverancier zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade, op welke grond ook en 
van welke aard ook, tenzij deze schade veroorzaakt is door bedrog of door een 
opzettelijke of zware fout vanwege de leverancier, haar aangestelden of lasthebbers, van 
een essentiële verplichting. 
 
6.3 Behoudens ingeval van bedrog of opzettelijke fout of in geval van overlijden of 
lichamelijk letsel is het bedrag van de schadevergoeding die aan een Klant verschuldigd 
kan zijn beperkt tot € 1.250,00 per gebeurtenis en per jaar. De 
schadevergoedingsverplichting van de leverancier is onderworpen aan een vrijstelling 
van € 250,00 per gebeurtenis. Onverminderd wat bepaald is hierboven zijn beide partijen 
enkel aansprakelijk tot een forfaitair bepaald bedrag per schadegeval voor rechtstreekse 
materiële schade voortvloeiend uit hun fout. Dit forfaitaire bedrag is voor een Consument 
gelijk aan zes maal de gemiddelde maandfactuur en voor de niet-consumenten zes maal 
de gemiddelde maandfactuur, beperkt tot vier schadegevallen per jaar.” 
 
In een eerste bepaling sluit de leverancier zijn verantwoordelijkheid op heel algemene 
wijze uit, en wordt een uitzondering gemaakt voor de beperkingsgronden zoals die 
voorkomen uit artikel 74, 13°, van de W.M.P.C. 
In de daaropvolgende bepaling figureert een aansprakelijkheidsbeperking, die onder meer 
niet geldt in geval van overlijden of lichamelijk letsel. 
 
Dergelijke met elkaar tegenstrijdige bepalingen scheppen onduidelijkheid over de mate 
waarin de leverancier aansprakelijk is, en zijn in strijd met het vereiste van duidelijkheid 
en begrijpelijkheid (art. 40, § 1, W.M.P.C.). 
 
 

2. Beperking tot bedrog, opzet en zware fout of enkel opzet 
 
In bepaalde contractsclausules die de Commissie aantrof achtte de leverancier zich enkel 
aansprakelijk in het geval van bedrog, of grove of opzettelijke fout, hetzij enkel voor 
opzet. 
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Bijvoorbeeld: 
 
“6.2. Wij en u zijn enkel aansprakelijk voor  

(i) rechtstreekse materiële schade die voorvloeit uit fout, en 
(ii)  [overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of nalaten.] 

“Wij en u zijn ten opzichte van elkaar enkel aansprakelijk ingeval van bedrog, grove of 
opzettelijke fout.” 
 
Niet enkel voor alle gevallen van opzet of zware fout, maar ook voor het niet-uitvoeren 
van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, 
kan de leverancier zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten. Het niet kunnen leveren van 
elektriciteit ontneemt in elk geval elke betekenis aan de overeenkomst. 
 
Dergelijke bedingen zijn bijgevolg in strijd met artikel 74, 13°, W.M.P.C.  
 

3. Beperking aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag en een maximum aantal 
schadegevallen 

 
In bijna alle onderzochte algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot 
een bepaald bedrag en tot een maximum aantal schadegevallen per jaar (voor alle 
consumenten samen). 
 
Bijvoorbeeld: 
 
“De vergoeding van de rechtstreekse materiële schade wordt per schadegeval forfaitair 
vastgesteld op het totaal van onze facturen voor het betrokken product voor de periode 
van 12 maanden die het ontstaan van de schade voorafgaan. Er worden niet meer dan 4 
schadegevallen per jaar vergoed. Wij en u zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor 
indirecte of gevolgschade, noch voor productieverlies, winstderving of verlies van 
inkomsten.” 
 
Dergelijke beperkingen van aansprakelijkheid zijn in het geheel niet pertinent vanuit het 
oogpunt van de contractuele relatie consument- leverancier, maar zijn enkel ingegeven 
vanuit een beheersing van de kosten door de leverancier zelf. Het gaat hier waarschijnlijk 
gaat om het wegbedingen van schade door risico’s die de aansprakelijkheidsverzekering 
van de leverancier te boven gaan. 
 
Indien dit het geval is, moet het volgende worden opgemerkt. 
In haar advies over de modelovereenkomst voor advocaten van de OVB heeft de 
Commissie een “doorschakeling” van de verzekering naar de beperking van de 
aansprakelijkheid aanvaard en heeft zij geoordeeld dat dit op zichzelf niet onrechtmatig 
kan worden genoemd. Alleen een te verregaande beperking van aansprakelijkheid is 
onrechtmatig. 
In haar advies over de OVB modelovereenkomst heeft de Commissie ook de aanbeveling 
gedaan dat de consument voldoende informatie zou krijgen over de aspecten van de 
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verzekering die zijn rechten zouden kunnen raken. Zij heeft ook aangedrongen op de 
verduidelijking van de mogelijkheid voor de consument om, mits betaling daarvoor, voor 
een hoger bedrag de aansprakelijkheid (verzekering) op te roepen. Het komt de C.O.B. 
voor dat er ook energieconsumenten zijn die bij zulke regeling baat zouden hebben.94.  
De beperking tot 12 maanden, en maximaal 4 schadegevallen per jaar strekt naar de 
mening van de Commissie tot een ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de 
consument bij volledige/gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering’ (art. 74, 
30°, W.M.P.C.).  
 
Dit is zeker zo voor de beperking tot maximum 4 schadegevallen per jaar. 
 
Bij de besprekingen in de C.O.B. en na informatie van de sector bleek het niet duidelijk 
te zijn hoe de beperking van vier schadegevallen per jaar moet worden verstaan. Nu die 
beperking in het individuele contract met een consument staat, moet men ervan uitgaan 
dat het gaat om vier gevallen waarin deze consument de aansprakelijkheid zou inroepen. 
De C.O.B. oordeelt dat een dergelijke beperking de wettelijke rechten van de consument 
in geval van gehele of gedeeltelijke wanprestatie of van gebrekkige uitvoering door de 
onderneming van één van haar contractuele verplichting ongepast beperkt.  
 
Het is echter ook mogelijk dat de tweede aansprakelijkheidsbeperking (de beperking tot 
het totale gefactureerde bedrag van één jaar) de wettelijke rechten van de consument bij 
wanprestatie of gebrekkige uitvoering ongepast kan beperken. Bijvoorbeeld in geval het 
zou gaan om een contract van een lange bepaalde duur (3 jaar) bij een leverancier die niet 
kan leveren. 
 
 

4. Overmachtclausules, waar stakingen overmacht zijn en ook het niet kunnen 
leveren van elektriciteit + onderbrekingen toe te rekenen aan beheerders 

 
a. Contractuele opsomming van gevallen van overmacht 
 

De leverancier is enkel bevrijd van zijn verbintenissen indien het gaat om overmacht in 
de zin van ontoerekenbare onmogelijkheid tot nakoming van de betrokken verbintenis. 
De Commissie trof opnieuw opsommingen aan van wat de leverancier contractueel als 
overmacht beschouwt, terwijl het in principe gaat om hypotheses waarvoor de leverancier 
normaliter moet instaan, met andere woorden om risico’s inherent aan een normale 
bedrijfsvoering95. 
 
De Commissie herhaalt hierbij dat het in eerste instantie aan de rechter toekomt om al of 
niet te oordelen of er in het concrete geval sprake is van overmacht.  
 
Bijvoorbeeld: 

                                                      
94 Zie hierover reeds C.O.B. 20, 5 mei 2006, Advies op een modelovereenkomst dienstverlening advocaat, 
inz. p. 13-14, te raadplegen op 
http://economie.preview.pr.belgium.be/nl/fod/commissies/onrechtmatige_bedingen/adviezen/index.jsp. 
95 C.O.B. 19, 29 maart 2006, Advies vaste telefonie, p. 22, VIII.3. 



 55 

 
* “ 12.1. Omstandigheden zoals staking, lock-out, uitval of niet-functioneren van het net, 
onderbrekingen of problemen in het transport of de distributie, oorlogsdaden, brand, 
verordeningen of voorschriften van de overheid of de reguleringsinstantie, het niet 
kunnen verkrijgen van (voldoende) elektriciteit, aardgas of een ander product, uitval van 
systemen, problemen bij de Netbeheerder en iedere andere situatie waarop men 
redelijkerwijze geen controle heeft, worden beschouwd als overmacht. De verplichtingen 
onder deze Leveringsovereenkomst, behalve de verplichting tot betaling van een 
geldsom, worden in geval van overmacht geschorst of beperkt gedurende de periode van 
het voorval.” 
 
* (niet meer voorkomende clausule)“Onder Overmacht wordt verstaan iedere gebeurtenis 
waar Leverancier redelijkerwijs geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt 
tot: een uitval van het Net, het wegvallen van spanning of druk in het Net, het niet 
functioneren van het Net, een gemiddelde dagtemperatuur gelijk aan of lager dan minus 
11° Celsius gemeten te Ukkel, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere 
leveranties en dergelijke meer.” 
 
* “De leverancier kan de leveringen zonder schadeloosstelling tijdelijk onderbreken in 
het geval van overmacht of andere toestanden die onafhankelijk zijn van haar wil, zoals 
onderbrekingen toe te schrijven aan het beheer van het distributienet en dit zolang deze 
omstandigheden aanhouden. Indien de gevolgen van die omstandigheden langer dan 15 
dagen blijven voortduren, kunnen de partijen overeenkomen om het contract schriftelijk 
te beëindigen, waarbij dit geen aanleiding geeft tot onderlinge schadevergoedingen.” 
 
 
Opmerkingen; 
 
- Het niet kunnen verkrijgen van elektriciteit of aardgas is nooit op zichzelf voldoende 
om tot overmacht te doen besluiten. 
 
 - Wat stakingen betreft, wordt in de rechtspraak over het algemeen een onderscheid 
gemaakt tussen punctuele stakingen, waarvoor een stakingsaanzegging is gedaan binnen 
de eigen onderneming, en onvoorziene, wilde stakingsacties. Voor punctuele stakingen 
dient de ondernemer doorgaans in te staan, terwijl bepaalde wilde stakingen als 
overmacht kunnen gekwalificeerd worden96. 
 
- (Tweede voorbeeld) Een gemiddelde dagtemperatuur van gelijk aan of lager dan min 11 
graden Celsius kan niet op zich als overmacht worden beschouwd. 
 
De VREG verduidelijkte hierover dat deze uitsluiting ingegeven is vanuit de regeling van 
bevoorradingszekerheid voor gas97. Ze haalde ook aan dat dit niet verduidelijkt wordt, en 
dat deze bepaling zoals ze voorkomt in de clausules preciezer zou moeten zijn.  

                                                      
96 Zie advies nr. 19 Vaste Telefonie, p. 22, voetnoot 29. 
97 Zie hierover: http://www.creg.info/pdf/Studies/F874NL.pdf  
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- (Derde voorbeeld): Onderbrekingen die toe te rekenen zijn aan een andere partij 
waarvoor de leverancier verantwoordelijkheid draagt zijn niet te beschouwen als een 
geval van overmacht. 
 
Zoals reeds besproken98, behelzen problemen betreffende plotse vermindering of 
verhoging van de stroomsterkte het transport van energie, dus het distributienet, en betreft 
het dus een verbintenis waarvoor de leverancier niet in kan staan. Wél dient de 
leverancier de consument duidelijk in te lichten over die onderscheiden verbintenissen, en 
ook over waar hij bij problemen te wijten aan het netwerk, terecht kan voor klachten. 
 
 

b. Ontbindingsrecht na overmacht 
 
Bijvoorbeeld: 
 
* 12.2. Indien door overmacht de Leveringsoverkomst gedurende meer dan drie maanden 
niet kan uitgevoerd worden, hebben zowel u als wij het recht om de 
Leveringsovereenkomst per aangetekende brief te beëindigen, zonder dat 
schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij. 
 
* Indien de gevolgen van die omstandigheden langer dan 15 dagen blijven voortduren, 
kunnen de partijen overeenkomen om het contract schriftelijk te beëindigen, waarbij dit 
geen aanleiding geeft tot onderlinge schadevergoedingen. 
 
Opmerkingen: 
 
Dat de overeenkomst pas kan ontbonden worden na meer dan drie maanden van 
overmacht, strekt naar de mening van de Commissie tot een te verregaande beperking van 
de rechten van de consument bij een overmachtsituatie en is in strijd met artikel 74, 30°, 
W.M.P.C. 
 
Wat het tweede geciteerde voorbeeld betreft, merkt de Commissie op dat de formulering 
onduidelijk is en de consument op het verkeerde spoor kan brengen over zijn rechten bij 
een overmachtsituatie. Deze formulering is bijgevolg in strijd met artikel 40, § 1,  
W.M.P.C. 
 
 

5. Opmerkingen van de Commissie met betrekking tot wanprestatie DNB 
 
 

Wat het niet kunnen afnemen van energie (gas of elektriciteit) betreft omwille van 
elementen die toerekenbaar zijn aan de distributienetbeheerder (bijvoorbeeld een 
punctuele staking bij de distributienetbeheerder), merkt de Commissie nog het volgende 
op. 
                                                      
98 Zie hierboven, punt A.  Opmerking m.b.t. de schade die kan worden geleden (p. 42-43). 
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Aangezien de leverancier de sommen ontvangt voor rekening van de 
distributienetbeheerder, zou het volgens de Commissie mogelijk moeten zijn om in de 
overeenkomst van de leverancier met de consument in een procedure te voorzien waarbij 
de aan de DNB verschuldigde bijdrage niet betaald wordt pro rata temporis dat deze zijn 
verbintenissen omwille van hem toerekenbare omstandigheden niet nakomt99. 
 
Voor wat hiermee strijdige bepalingen in andere contracten of reglementen betreft die de 
rechten van de consument beïnvloeden, zoals het toegangsreglement geldend tussen de 
netbeheerder en de leverancier, wijst de C.O.B. op haar opmerking onder punt 2, 
voorlaatste lid, van Hoofdstuk I. Algemene opmerkingen. 
 
 

6. Termijn voor meedelen gebreken 
 
Bijvoorbeeld:  
 
Elke aanspraak moet binnen 10 werkdagen na de datum waarop de schade is ingetreden 
dan wel na de datum waarop de schade redelijkerwijs kon vastgesteld worden, door de 
Klant schriftelijk worden ingediend bij de Leverancier. De leverancier is niet gehouden 
aanspraken die op een later tijdstip worden ingediend te vergoeden.  
 
“Elke aanspraak moet binnen de tien dagen na de datum waarop de schade redelijkerwijs 
kon vastgesteld worden, door de klant schriftelijk worden ingediend bij de leverancier. 
De leverancier is niet gehouden aanspraken die op een later tijdstip worden ingediend te 
vergoeden.” 
 
Opmerking: 
 
De Commissie is van oordeel dat deze termijn van 10 (werk)dagen om gebreken te 
melden onredelijk kort is en bijgevolg in strijd is met artikel 74, 15° W.M.P.C., en 
verwijst per analogie naar de rechtspraak betreffende de termijn voor het instellen van 
klachten over verborgen gebreken. 
 
VII. Facturen en wanbetalingen 

 
Deze rubriek heeft betrekking op alle contractuele regelingen over de betaling, en de 
eventuele waarborgen hieromtrent die de onderneming in haar contractsvoorwaarden 
inbouwt. In het Akkoord Energie werden in dit opzicht uitdrukkelijk bepaalde rechten 
van de consument verduidelijkt. Zoals blijkt uit de bespreking hierna, werden veel van 
deze verduidelijkingen ook al aanbevolen in vroegere adviezen van de Commissie 
Onrechtmatige Bedingen, teneinde tot een beter evenwicht in de contractuele rechten te 
komen. 
 

                                                      
99 Zie de motivering hierover in A., in fine. 
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De ondertekenaars van dit Akkoord zijn er toe gehouden deze uitdrukkelijke regeling op 
te nemen in hun contractsvoorwaarden. 
 

A. Bijkomende specifieke regelingen in het Akkoord 
 
Er kan onder meer op de volgende punten worden gewezen die een specifieke regeling 
kennen in het Akkoord: 
 
 - Domiciliëring 
 
Hoofdstuk VI van het Akkoord Energie bepaalt dat steeds een afzonderlijke handtekening 
nodig is voor het mandaat tot domiciliëring. De leveranciers verbinden er zich eveneens 
toe de duur van het domiciliëringsmandaat te beperken tot de duurtijd van het contract. 
 
De COB trof in de contractsvoorwaarden de volgende bedingen aan: 

“Voor alle overeenkomsten voor de levering van elektriciteit of aardgas door een 
klant afgesloten, wordt eenzelfde betalingstermijn en –wijze toegepast. Indien de 
klant kiest voor domiciliëring, geef hij aan de leverancier toestemming om alle 
producten en diensten die hij in de toekomst via de leverancier zou afnemen 
eveneens via de betreffende domiciliëring te doen betalen.” 

 
Wil men de toestemming verkrijgen van de consument om de betaling van meerdere 
“producten of diensten” via domiciliëring te doen verrichten, dan volstaat een clausule in 
het corpus van de algemene contractsvoorwaarden hiertoe niet volgens de Commissie. De 
aandacht van de consument dient hier uitdrukkelijk op worden gevestigd. 
 
 - Minimale termijn tussen de eindfacturatie en de uitvoering van de 
domiciliëringsopdracht: 
 
De leveranciers verbinden zich ertoe om in hun contractsvoorwaarden met de consument 
te voorzien in een minimale termijn van 15 kalenderdagen tussen de eindfacturatie en de 
uitvoering van de domiciliëringsopdracht, te rekenen van af de ontvangstdatum van de 
eindfactuur. De derde dag na verzendingsdatum wordt beschouwd als ontvangstdatum100. 
 
Contractsvoorwaarden die de uiterste betalingstermijn instellen op 15 dagen voldoen hier 
niet aan. 
 

Voorbeeld: 
 
De facturen moeten binnen de 15 kalenderdagen na de factuurdatum betaald 
worden. Bij een domiciliëring zorgt de leverancier daarvoor, anders gebeurt dit 
door middel van overschrijving op de rekening van de leverancier. 
 

 

                                                      
100 Akkoord Energie, punt IV.i) 9., p. 10. 
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- Bedingen met een onvoorwaardelijke verplichting tot betaling, zelfs in geval 
van geschil 

 
Hoofdstuk VII, b) van het Akkoord bepaalt dat, “indien de klacht over een factuur terecht 
is of nog verder moet worden onderzocht, de invordering door de leverancier van de 
uitstaande en betwiste bedragen onmiddellijk na ontvangst van de klacht wordt 
opgeschort”.  
 
Het antwoord van de leverancier maakt hiervan duidelijk melding en vermeldt duidelijk 
het niet betwiste bedrag en de datum waartegen dit moet worden betaald door de 
consument.  
 
Op geen enkel ogenblik mogen kosten worden aangerekend voor de afhandeling van 
klachten. 
 
In enkele gevallen is inmiddels voorzien dat bij een gemotiveerde betwisting de betaling 
van het betwiste deel opgeschort wordt. Veel contracten voorzien echter nog niet in een 
uitdrukkelijke en duidelijke bepaling waarin gesteld wordt dat bij (gegronde) betwisting 
de betalingsverplichting wordt opgeschort. Er wordt in dit opzicht verwezen naar het 
advies vaste telefonie101, waar gebrek aan verduidelijking hierover in strijd werd geacht 
met de artikelen 74, 6°, en 9°,  W.M.P.C. 
 
 Voorbeeld: 
 
 “ Op elke factuur die niet betaald wordt conform de bepalingen van dit artikel 
zal, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, een verwijlinterest 
verschuldigd zijn op alle onbetaalde, vervallen bedragen.” 
 
 - Nauwkeurige en objectieve omschrijving van de voorwaarden voor het vragen 
van een waarborg 
 
De leverancier verbindt er zich in punt IV.i), 11 uitdrukkelijk toe, in het geval dat de 
consument gevraagd wordt een waarborg tot zekerheid van verschuldigde bedragen te 
storten, in een nauwkeurige en objectieve omschrijving van de voorwaarden voor het 
vragen van de waarborg te voorzien. 
 

Bijvoorbeeld: 
 

c) De leverancier heeft het recht om op elk ogenblik tijdens de duur van deze 
Overeenkomst de kredietwaardigheid van de Klant te onderzoeken. Hiervoor mag 
Nuon onder meer alle relevante informatie bij de Klant opvragen. Op grond van 
objectieve criteria (zoals wanbetalinggedrag voor twee facturen) kan Nuon van 
de Klant die geen Consument is onherroepelijke en onvoorwaardelijke 
zekerheidstelling verlangen, zoals een bankgarantie of een waarborgsom ten 

                                                      
101 COB 19, 29 maart 2006, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste 
telefoondiensten, p. 19-20. 



 60 

bedrage van 3 maanden geschat verbruik, voor de betaling van de op grond van 
de Overeenkomst verschuldigde bedragen. 

 
Hoewel (1) de hoegrootheid van de waarborg (twee maanden geschat verbruik) objectief 
vaststelbaar is, dienen (2) de criteria op basis waarvan een waarborg kan gevraagd 
worden, duidelijker zijn. De “wanbetaling voor 2 facturen” is in dit opzicht niet duidelijk: 
gaat het bijvoorbeeld om twee wanbetaling voor twee opeenvolgende facturen? Ten 
derde vereist het evenwicht dat de interesten op die verstrekte waarborg voor rekening 
van de klant zijn102 
 

- Verplichting om: 
 1) geen bedingen op te nemen die voorzien in een termijn van meer dan twaalf 

maanden vanaf de uiterste betalingsdatum gedurende welke de leverancier fouten 
betreffende facturatie kan rechtzetten, tenzij deze rechtzetting te wijten is aan 
derde partijen.103 

 2) anderzijds contractueel te voorzien in een klachten- of protesttermijn voor de 
consument ingeval van foutieve facturatie van minstens 12 maanden vanaf de 
ontvangstdatum bepaald in de betrokken factuur104 

 
1) Omwille van de duidelijkheid en begrijpelijkheid van contractsvoorwaarden is het 

bovendien aangewezen uitdrukkelijk te verwijzen naar de distributienetbeheerder 
als “derde partij” verantwoordelijk voor de meteropname van het verbruik van de 
klant. 

 
 
2) Ook dient krachtens het akkoord de consument uitdrukkelijk gewezen te worden 

op de omstandigheid dat hij minstens 12 maanden heeft om bezwaar in te dienen 
tegen een niet correcte facturering  

 
 
 Voorbeeld van aangetroffen hiermee in strijd zijnde bedingen: 
 

 “Eventuele bezwaren tegen facturen, specificaties, omschrijvingen en prijzen ten 
minste binnen 10 kalenderdagen aangetekend en schriftelijk ter kennis gebracht te 
worden van de leverancier. Indien dit niet mogelijk is op grond van enige niet aan 
de klant toe te rekenen oorzaak, zal de klant zijn bezwaren in ieder geval zo 
spoedig als redelijkerwijs mogelijk is, aan de leverancier mededelen.” 

 
 
 
 B. Andere opmerkingen naar aanleiding van het onderzoek van de 
contractsvoorwaarden 

                                                      
102 Zie COB 9, 11 juni 2002, Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor mobiele 
telefonie, p. 7. 
103 IV.i) 5 Akkoord. 
104 art. IV.i), 12. Akkoord. 
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Niet-tijdige betaling versus terugbetaling door de leverancier 
 

a) vergelijking respectieve verbintenissen en eventueel vereiste equivalentie 
 
Bij niet-tijdige betaling door de consument voorzien de algemene voorwaarden 
doorgaans in het automatisch verschuldigd zijn van verwijlinteresten (aan de wettelijke 
interestvoet), vanaf de vervaldatum van de factuur. Heeft de consument van de andere 
kant recht op betaling van de leverancier in gevolge een fout in de facturatie, dan dient de 
consument de leverancier in gebreke te stellen, en bepalen de contractsvoorwaarden 
doorgaans dat de verwijlinteresten (gelijk aan de wettelijke interestvoet) verschuldigd 
zijn vanaf de ingebrekestelling. 
 
Wat de vereiste ingebrekestelling door de consument betreft in geval van terugbetaling 
als gevolg van een foute facturatie, vergeleken met het automatisch verschuldigd zijn bij 
niet-tijdige betaling, wordt erop gewezen dat het hier om twee verschillende situaties 
gaat. De niet-betaling betreft het voorwerp van het contract en duidt automatisch op een 
wanprestatie (tenzij bij gemotiveerde betwisting van het te betalen bedrag). Een 
terugbetaling betreffende foute facturatie betreft een verplichting tot herstel, en betreft 
geen hoofdverbintenis in hoofde van de leverancier. Een foute facturatie kan 
verschillende oorzaken hebben waarover de leverancier in veel gevallen geen controle 
heeft (bijvoorbeeld verkeerde teller, bedrog met de teller, maar anderzijds ook 
informaticafout waardoor bijvoorbeeld per ongeluk dubbel gefactureerd wordt105). 
 
Doordat fouten in de facturatie in veel gevallen (maar niet altijd, bijvoorbeeld bij 
systeemfouten in het factureringssysteem van de leverancier) niet toerekenbaar zijn aan 
de leverancier, lijkt een meldingsplicht van de consument aan de leverancier in die 
gevallen terecht. 
 
Het vereiste evenwicht in de respectieve rechten en verbintenissen vereist wel dat ook bij 
terugbetaling wegens foutieve facturering verwijlinteresten verschuldigd zijn vanaf de 
datum van de foute facturering, en niet van de ingebrekestelling. 
 

b) Procedure rechtzetting foute facturatie 
 

De Commissie stelde in haar onderzoek vast dat de meeste leveranciers niet meer 
voorzien in de procedure van overleg met de individuele consument in geval van fouten 
in de facturatie. Zoals werd opgemerkt in het advies C.O.B nr. 16, is een dergelijke 
procedure niet adequaat indien het om systeemfouten gaat, vooral fouten in het 
informaticasysteem. 
 
De COB stelt dan ook met genoegen vast dat een leverancier contractueel een vergoeding 
betaalt wanneer een foute facturatie te wijten is aan zichzelf. De betrokken leverancier 
bepaalt dat  

                                                      
105 Zie COB 16, 17 december 2004, Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de 
levering van elektriciteit (n.a.v. de dubbele facturatie door Electrabel). 
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“Indien de consument uit hoofde van de overeenkomst een bedrag gecrediteerd106 krijgt 
tengevolge van een foutieve facturatie te wijten aan de leverancier, worden interesten 
vergoed tegen de wettelijke rentevoet en in geval van gerechtelijke procedure zal ook een 
forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 10% van het gecrediteerde bedrag aan de 
consument betaald worden. 
 
 
 
VIII. Schadebedingen 
 
Vooreerst wordt opgemerkt dat de procedure in geval van niet- (tijdige) betaling op 
Gewestelijk niveau geregeld wordt in het kader van de sociale openbare 
dienstverplichtingen in de vrijgemaakte markt voor elektriciteit en gas107. In artikel 6 van 
het Besluit van de Vlaamse Regering wordt bovendien bepaald dat de eventuele 
nalatigheidinterest die de leverancier mag aanrekenen, niet meer mag bedragen dan de 
wettelijke interest. 
 
a) Gezamenlijke toepassing van specifieke invorderingsbedragen met forfaitaire bedragen 
voor de buitengerechtelijke en de gerechtelijke invordering 
 
De Commissie trof in de onderzochte contractsvoorwaarden opnieuw108 schadebedingen 
aan waar naast een bedrag voor specifieke kosten die worden aangegaan ter vergoeding 
van de invordering (forfaitair bedrag voor herinneringsbrief, voor een aangetekende 
ingebrekestelling), globale forfaitaire schadebedingen voorkomen. 
 
 Bijvoorbeeld: 
 

* “Tenzij de wet dit niet toelaat is de leverancier gerechtigd kosten aan te 
rekenen voor het toezenden van extra facturen of brieven op verzoek van de klant 
of als gevolg van zijn nalaten. De kostprijs per herinneringsbrief bedraagt 7,50 en 
voor een aangetekende ingebrekestelling 15 euro. Bij niet tijdige of gedeeltelijke 
betaling van een verschuldigde factuur is de Klant van rechtswege en zonder 
ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd te rekenen vanaf de vervaldag, 
op elk bestaand bedrag tot de datum van volledige betaling. De interest zal gelijk 
zijn aan de wettelijke rentevoet voor de consumenten en aan de rentevoet zoals 
bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de 
betalingsachterstand bij handelstransacties. 
… 

                                                      
106 Men bedoelt zeker gedebiteerd?? 
107 Zie het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 
van 13 maart 2009, B.S., 26 mei 2009; het Besluit van de Waalse regering van 30 maart 2006 betreffende 
de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt en de elektriciteitsmarkt, B.S., 27 april 2006; Zie voor het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de artikelen 25sexies tot 25octies Elektriciteitsordonnantie, en art. 
20quater tot 20sexies Gasordonnantie. Voor een bespreking van de in het Vlaamse Gewest geldende 
procedure, zie COB 16, p. 6-7. 
108 Zie ook C.O.B. 9 van 11 juni 2002, Advies over de algemene voorwaarden voor abonnementen voor 
mobiele telefonie, p. 9, C.O.B. 19, Advies  
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Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, inclusief redelijke kosten voor 
juridische bijstand in of buiten een procedure, voortvloeiende uit de niet-betaling 
binnen de gestelde termijn, alsook de verwijlinteresten, worden de klant 
aangerekend. Deze kosten bedragen tenminste 10% van het onbetaalde bedrag, 
met een minimumbedrag van 30 euro voor de consumenten…” 
 
* “Wij mogen administratieve kosten aanrekenen voor het toezenden van extra 
facturen, duplicaten, een afbetalingsplan, brieven ingevolge uw laattijdige 
betaling of indien een opdracht tot domiciliëring door de bank- en/of 
postinstelling wordt geweigerd. De kostprijs bedraagt voor een herinneringsbrief 
5 euro en voor een aangetekende ingebrekestelling 15 euro. Bij niet-tijdige 
betaling van de gehele factuur of een deel ervan of indien een opdracht tot 
domiciliëring door de financiële instelling wordt geweigerd, bent u van 
rechtswege en zonder ingebrekestelling of herinnering gehouden tot betaling van 
verwijlinteresten, te rekenen vanaf de vervaldag, op elk onbetaald gelaten bedrag 
tot de datum van volledige betaling. Bent u consument dan passen wij hiervoor de 
wettelijke interestvoet toe. 
Daarenboven bent u ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen 
van 10% op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechtswege en 
zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 25 euro, onverminderd het 
recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen, onder meer door aanrekening 
van procedurekosten en kosten en erelonen betaald aan een advocaat in geval van 
gerechtelijke invordering. 
 

Opmerkingen van de Commissie: 
 
De Commissie verwijst naar haar advies van 19 december 2007 inzake de contractuele 
voorwaarden in de overeenkomsten tussen videotheken en consumenten109, waar 
geoordeeld werd dat de gezamenlijke toepassing van specifieke kostenposten, met een 
forfaitair bedrag tot minnelijke invordering, tot een kennelijke onevenredigheid kunnen 
leiden, in strijd met artikel 74, 24°, W.M.P.C. 
 
b) Het verhalen van kosten voor gerechtelijke invordering op de consument 
 

Voorbeelden: 
 
- Zie reeds de voorbeelden onder a) 
- Zie ook:  
“De leverancier beschikt bovendien over het recht de kosten van gerechtelijke 
inning en/of inning door haar diensten, een advocaat of incassokantoor terug te 
eisen voor het totale bedrag met een forfaitair minimum van 125 euro.” 

 
Opmerkingen van de Commissie: 

                                                      
109 COB 23, p. 12-13, te raadplegen op www.economie.fgov.be. Zie ook reeds COB 19, 29 maart 2006, 
Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten, p. 25-26. 
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* Er wordt wederom opgemerkt dat bedingen tot verhoging van de schuldvordering in 
geval deze in rechte zou worden geëist, verboden zijn krachtens artikel 1023 Ger. Wb., en 
wordt verwezen naar artikel 1022 Ger. Wb. 
 
* Wat het hierboven gegeven voorbeeld betreft, kan de vraag gesteld worden of een 
gevorderd minimumbedrag van 125 euro wel redelijk evenredig kan worden geacht met 
het nadeel dat door de onderneming kan worden geleden, en mag strijdigheid worden 
vermoed met artikel 74, 24°, W.M.P.C. 
 

 
IX. Bedingen met betrekking tot de beslechting van geschillen 
 
1. Oprichting Ombudsdienst  
 
De Commissie merkt op dat bij KB van 18 januari 2008 (BS 12/02/08) in de oprichting 
van een Ombudsdienst voor Energie is voorzien.  
 
In de contractsvoorwaarden van de leveranciers wordt echter niet verwezen naar een 
mogelijke minnelijke regeling door de Ombudsdienst. Punt V.10. van het Akkoord 
schrijft voor dat de gegevens van de Ombudsdienst op de factuur moeten voorkomen110. 
 
Sinds 1 januari 2009111 is er in het Waalse Gewest, in de schoot van de CWaPE, een 
Gewestelijke Ombudsdienst operationeel. Deze is bevoegd voor alle klachten die verband 
houden met de Gewestelijke bevoegdheden 
 
 
2. Bevoegdheidsclausules in de voorgelegde contracten 
 
Bedingen waarbij de systematisch de hoofdzetel van de onderneming wordt aangewezen 
als exclusief bevoegde rechtbank, kunnen ertoe strekken dat een andere rechter dan deze 
aangewezen krachtens de artikelen 624, 1°, 2°, en 4°, Gerechtelijk Wetboek bevoegd 
verklaard zou worden (art. 74, 23° WMPC).  
 
Er mag overigens worden gewezen op het feit dat artikel 74, 23° WMPC enkel spreekt 
van de vordering tegen de consument en geen beperking bevat wat vorderingen betreft 
die door de consument tegen de ondernemer worden ingesteld. Niettemin moet men 
aannemen dat bedingen m.b.t. territoriale bevoegdheid onrechtmatig kunnen zijn ook 
wanneer het gaat om vorderingen die door de consument zouden worden ingesteld. Dat 
volgt uit de rechtspraak van het Hof van Justitie m.b.t. zulke bedingen.( zie laatst: H.v.J., 
arrest van 9 november 2010, in de zaak C-137/08). 
. 
 

                                                      
110 Akkoord “De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt”,  p. 16, onder de vermeldingen 
die voor dienen te komen op de “volgende bladzijden”, punt B. 
111 Opgericht bij decreet van 17 juli 2008. 
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De Commissie heeft wel mogen vaststellen dat veel van de initieel onderzochte bedingen 
ondertussen in de goede zin werden aangepast. 
 
Bijvoorbeeld niet: 
 
 “Behoudens ingeval van een andersluidende bevoegdheidsregeling van dwingend recht 
zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de leverancier bevoegd om 
kennis te nemen van geschillen tussen de leverancier en de Klant met betrekking tot de 
overeenkomst.”  
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Aanbevelingen over de onderzochte contractsvoorwaarden 
 

 
 

I.  Totstandkoming van de overeenkomst 
 

1. Informatieverstrekking- toegankelijkheid van de algemene voorwaarden- 
tegenstelbaarheid 

 
De contractvoorwaarden dienen op algemene wijze gemakkelijk te raadplegen zijn via de 
website, teneinde voldoende transparantie betreffende het aanbod van de leverancier te 
waarborgen112. Dit geldt niet enkel voor de algemene, maar ook voor de bijzondere 
voorwaarden. Indien de contractsluiting langs elektronische weg gebeurt, dient de 
consument bovendien tijdens de contractsluiting en voordat hij gebonden is, uitdrukkelijk 
gewezen worden op de toepasselijke contractsvoorwaarden waarvan hij effectief kennis 
dient te kunnen nemen, en welke hij vervolgens dient te aanvaarden. 
 
Krachtens het Akkoord dient bij de contractsvoorwaarden bovendien de datum van hun 
laatste wijziging te worden vermeld. 
 
Tenslotte impliceert een correcte informatieverplichting dat vragen die volgen uit een 
normale uitvoering van het contract (bijvoorbeeld ook indien de klant verhuist) tot de 
normale verplichtingen van de energieleverancier behoren, en niet nog eens afzonderlijk 
worden aangerekend via bijvoorbeeld een betaallijn. 
 

2. Totstandkoming overeenkomst op afstand en overeenkomsten buiten de 
onderneming 

 
Informatie over het herroepingsrecht waartoe de ondernemer krachtens de wet gehouden 
is, dient tijdig, en op heldere begrijpelijke wijze meegedeeld te worden door de 
leverancier. Hieraan is niet voldaan indien de consument hierover pas tijdens de 
procedure van contractsluiting, juist voordat hij gebonden wordt, wordt ingelicht.  
 
De informatieverplichtingen bij overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten 
buiten de lokalen van de onderneming dienen gegroepeerd en op overzichtelijke wijze 
aan de consument te worden gepresenteerd. 
 
Bij de beoordeling van de conformiteit van de procedure inzake totstandkoming bij 
overeenkomsten op afstand en overeenkomsten gesloten buiten de lokalen van de 
onderneming dient rekening te worden gehouden met alle rechten en plichten van de 
consument en de ondernemer, die in de zaak van belang zijn. Dat is met name het geval 
wanneer de consument niet alleen een leveringscontract ondertekent maar tevens vennoot 
moet worden in een coöperatieve vennootschap die in de productie en verkoop van 
elektriciteit is betrokken. 

                                                      
112 Zie IV.ii) Akkoord Energie.Dit volgt nu ook uit artikel 18, § 1, 9°, van de dienstenwet van 26 maart 
2010 (B.S., 30 april 2010). 
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Toestemming, bijvoorbeeld inzake de verwerking van de persoonsgegevens voor 
commerciële doeleinden, kan niet worden vermoed behoudens indien de consument 
anders aangeeft (default-opties). Een uitdrukkelijke toestemming, of een instemming met 
kennis van zaken, is vereist. 
 

3. Gronden tot weigering van het aangaan van de overeenkomst 
 
a. Bepalingen waarin de redenen tot weigering van het aangaan van de overeenkomst 
worden opgesomd moeten objectief geformuleerd worden, en mogen er niet toe leiden 
dat de ondernemer zich het recht voorbehoudt om zich willekeurig van zijn 
verbintenissen te ontdoen, terwijl de consument onmiddellijk verbonden is. 
 
b. Er mag tussen leveranciers, of door de netbeheerder, niet worden aangegeven dat 
klanten werden opgezegd omwille van (al dan niet terechte) wanbetaling, waarop de 
nieuwe leverancier zich dan uitsluitend zou steunen voor het weigeren het contract aan te 
gaan. Weigert men een nieuwe klant, dan dient dit op objectieve, rechtmatige gronden 
gebeuren, en niet op basis van een ‘vermoeden’. 
 
 

II.  Duidelijkheid en begrijpelijkheid van de overeenkomst 
 

1. Duidelijke omschrijving van het voorwerp van de overeenkomst 
 
Uit de contractsvoorwaarden moet duidelijk naar voor komen wat de hoofdverbintenis 
van de leverancier inhoudt. Dit is in het bijzonder van belang gelet op de onderscheiden 
taken en verantwoordelijkheden van de leverancier en de distributienetwerkbeheerder. 
 

2. Duidelijke presentatie, formulering en duidelijkheid omtrent de draagwijdte van 
sommige bedingen 

 
a. Presentatie 

 
Contractsvoorwaarden moeten zo opgesteld worden dat de consument de essentiële 
rechten en verplichtingen goed kan overzien. Hiertoe is in eerste instantie vereist dat de 
presentatie van het document met contractsvoorwaarden een gemakkelijk overzicht 
toelaat, en verder, dat de structuur en het gebruikte lettertype het contract leesbaar 
houden. 
 

b. Formulering 
 

i) Leveranciers van energie werken met verschillende contractsdocumenten. 
Deze moeten afgestemd zijn met wat in de algemene contractsvoorwaarden is 
bepaald, bijvoorbeeld voor wat de bedenktermijnen en hun vertrekpunt 
betreft. 

ii)  De contractsvoorwaarden moeten vervolgens zodanig verwoord worden dat ze 
duidelijk en begrijpelijk zijn voor de gemiddelde consument.  



 68 

iii)  De draagwijdte van bepaalde clausules dient eveneens kenbaar te zijn voor de 
gemiddelde consument. 

iv) Bedingen die een voorbehoud maken zoals “behoudens andersluidende 
wettelijke bepalingen” of “behoudens wanneer dit niet toegelaten is” doen een 
afbreuk aan de verplichting om op duidelijke en begrijpelijke wijze de 
wederzijdse contractuele rechten en verplichtingen weer te geven, en 
schenden het transparantievereiste (art. 40, § 1, W.M.P.C.). 

 
III.  Duur van de overeenkomst 

 
Levering van energie betreft in het gemene recht levering van een goed (“product”). De 
regels betreffende stilzwijgende verlenging van dienstenovereenkomsten zijn dus niet van 
toepassing op energiecontracten. Wel voorziet het Akkoord in bijzondere regelen over de 
duur van de overeenkomst, en wordt de opzegvergoeding (vergoeding bij vroegtijdige 
opzeg) aan een maximum onderworpen. 
 
- Contract tot levering van energie en aandeelhouderschap in een coöperatieve 
vennootschap 
 
De consument die tevens een contract moet sluiten met een coöperatieve, is minstens nog 
altijd gebonden aan de coöperatieve vennootschap als vennoot, onder de in het statuut 
vermelde voorwaarden inzake duur en opzeg. 
 
Gelet op de samenhang met het aandeelhouderschap en de afwezigheid van enige 
informatie over de contractuele weerslag van dit statuut, kan een dergelijke combinatie 
van bedingen als strijdig worden beschouwd met artikel 74, 18° juncto 2, 28°, W.M.P.C. 
 
- Bedingen van stilzwijgende verlenging bij contracten van bepaalde duur 
 
Wat de stilzwijgende verlenging in specifieke contractsformules betreft, herinnert de 
Commissie aan haar aanbeveling van het advies over de algemene voorwaarden voor 
mobiele telefonie van 11 juni 2002113: bedingen van stilzwijgende verlenging die ertoe 
strekken om het contract van bepaalde duur te verlengen aan minder gunstige 
voorwaarden, kunnen onrechtmatig bevonden worden.  
 
Gaat de consument bijvoorbeeld in op een promotioneel aanbod, dan kan een 
stilzwijgende verlenging met dezelfde duur, maar aan minder gunstige als voorwaarden 
onrechtmatig worden beschouwd. Dit is het geval wanneer het promotionele aanbod niet 
duidelijk aangeeft dat het voordeel slechts éénmalig is of beperkt is in de tijd, en de 
consument uit de rest van het aanbod niet kan afleiden wat zijn rechten en plichten zullen 
zijn in geval van stilzwijgende hernieuwing van de bepaalde duur van de overeenkomst. 
 
- Opzeg onder opschortende voorwaarde 
 

                                                      
113 C.O.B. 9, Deel 1, punt 2.1.b): bedingen van stilzwijgende verlenging bij vaste termijncontracten. 
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De consument die opzegt (in gevolge van een leverancierswissel terwijl hij niet van 
afnamepunt verandert) is krachtens deze voorwaarden enkel bevrijd van zijn contract 
indien hij een nieuwe leverancier kiest of indien de meter verzegeld wordt.  
 
Een dergelijk beding heeft tot gevolg dat ieder risico naar aanleiding van de overdracht 
van een leveringscontract voor energie, of bij afsluiting op een bepaald adres, op de 
consument gewenteld wordt, ongeacht aan wie dit toerekenbaar is. Dergelijke bedingen 
zijn bijgevolg onrechtmatig in de zin van artikel 74, 30°, en 2, 28°, W.M.P.C. (de 
algemene norm). 
 

IV.  Bedingen over de prijsbepaling 
 

1. Wijzigingen in de transportkosten of wijzigingen in de verplichte bijdragen 
 

a) Wijzigingen in de kosten voor het transmissie- en distributienetwerk (b), en 
wijzigingen in de verplichte bijdragen (c)  

 
Dit zijn prijsbestanddelen die onafhankelijk van de wil van de leverancier gelden. Deze 
laatste ontvangt deze bijdragen trouwens enkel voor andermans rekening. Ze kunnen dus 
doorgerekend worden, en de consument moet geen kosteloos opzegrecht hebben als 
gevolg van wijzigingen van deze elementen. Wijzigingen in de eigenlijke prijs voor 
energie (a), betreffen echter elementen die de leverancier wel zelf in de hand heeft en 
kunnen uiteraard niet automatisch doorgerekend worden (cf. infra). 
 
De energieleverancier heeft daarentegen volgens de Commissie wel een 
informatieverplichting bij een wijziging van de nettarieven of van de verplichte 
bijdragen. 
 
 b) eenzijdige beoordelingsbevoegdheid doorrekening van bepaalde verplichte 
 bijdragen 
 
Bedingen die bepalen dat de leverancier wettelijke toeslagen die hij van overheidswege 
verplicht is door te rekenen of bevoegd is in rekening te brengen, automatisch doorrekent, 
zijn in strijd met artikel 74, 6°, van de W.M.P.C. aangezien hij zich op die manier 
eenzijdig het recht voorbehoudt tot het aanrekenen, en de wijzen van aanrekenen van 
bepaalde kosten in een bestaande contractuele relatie. 
 
Bedingen die bepalen dat de kosten van de verplichtingen van de operator inzake een 
minimumaankoop van hernieuwbare energie automatisch, op basis van de administratieve 
boete die de Overheid aan de leverancier kan opleggen, worden doorgerekend aan de 
klant, zijn onrechtmatig krachtens de algemene norm (art. 2, 28°, W.M.P.C.). 
 

2. Clausules inzake eenzijdig recht tot aanpassing prijs mits kosteloos opzegrecht 
consument 

 
a) Principe: enkel onder bepaalde voorwaarden bij contracten van onbepaalde duur 
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Bedingen die de onderneming toelaten eenzijdig de prijs te verhogen op basis van 
elementen die enkel afhangen van haar wil, zelfs indien op dat ogenblik de consument de 
mogelijkheid wordt geboden om de overeenkomst op te zeggen, blijven verboden bij 
overeenkomsten van bepaalde duur krachtens artikel 74, 3°, van de W.M.P.C.  
 
Indien de leverancier een nieuwe prijs wil zetten naar aanleiding van het verstrijken van 
een overeenkomst van bepaalde duur (los van een indexatieclausule), dan moet hij een 
voorstel doen aan de consument, waarmee de consument akkoord dient te gaan. Een 
regeling waar naar aanleiding van een vernieuwing (en niet louter een verlenging), het 
loutere stilzwijgen van de consument zou worden beschouwd als een toestemming, is in 
strijd met artikel 74, 3°, W.M.P.C.  
 
De vertegenwoordiger van de productie  deelt mee dat zijn standpunt als volgt luidt. Het 
is geenszins strijdig met artikel 74,3 WMPC als de leverancier vóór het verstrijken van de 
duur van de lopende overeenkomst, die voor bepaalde duur is gesloten, de consument 
ervan kennis geeft dat de overeenkomst zal worden verlengd indien de consument niet 
uitdrukkelijk bevestigt dat hij de overeenkomst wil beëindigen. Deze kennisgeving moet 
op een redelijk tijdstip gebeuren, bepaald in de lopende overeenkomst en indien de 
leverancier voorstelt de overeenkomst te verlengen met de nieuwe prijs, dient daarover 
correcte informatie te worden gegeven. Deze vertegenwoordiger is van oordeel dat de 
WMPC in dit geval  geenszins een expliciete actie van de consument vereist maar dat de 
verlenging stilzwijgend kan zijn. De vertegenwoordiger benadrukt dat de consument de 
mogelijkheid heeft om de overeenkomst te laten verstrijken zonder verlenging en dus de 
nieuwe prijs niet te accepteren. 
 
Bij overeenkomsten van onbepaalde duur wordt het beding dat de onderneming toelaat 
om eenzijdig de prijs te verhogen op basis van elementen die enkel afhangen van haar 
wil, mits een kosteloos opzegrecht binnen een redelijke termijn voor de consument, niet 
langer op zich verboden krachtens artikel 74, 2°, van de zwarte lijst, mits de consument 
het recht heeft om vooraleer de nieuwe prijs van kracht wordt, de overeenkomst zonder 
kosten of schadevergoeding te beëindigen en hem daartoe een redelijke termijn wordt 
gelaten (zie art. 74, 2°). 
 

b) Wijze van kennisgeving 
 
Wat de wijze van kennisgeving van wijzigingen aan het tarief aan de consument betreft 
gelden de volgende minimale vereisten: 
 
- individuele, voorafgaandelijke mededeling van de wijziging 
 
Wat de melding per e-mail betreft, kan dit enkel indien dit met de cliënt was afgesproken, 
met andere woorden indien ofwel de overeenkomst via het internet is tot stand gekomen, 
of dit met de cliënt was afgesproken en de cliënt hiermee instemde. 
Wat de mededeling per brief betreft, vormt het probleem het bewijs van de datum van 
mededeling (‘vermoedelijke kennisname’). 
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- uitdrukkelijke vermelding van het opzegrecht 
 
De leverancier dient de klant tevens uitdrukkelijk te wijzen op zijn kosteloos opzegrecht 
indien deze niet akkoord gaat met de wijziging. 
 
 
3. Prijsindexeringbedingen 

 
 

3.1. Principes 
 

Prijsaanpassingen gebeuren in de sector van de energie doorgaans overeenkomstig 
prijsindexeringformules, wat wettelijk is. Voor de gemiddelde consument zijn die 
formules niet te begrijpen. 
 
Toch lijkt het de C.O.B. aangewezen dat deze parameters op een heel eenvoudige wijze 
toegelicht worden ter voorlichting van de consument, zoals dit nu overigens al het geval 
is in de contractsvoorwaarden van de meeste leveranciers. 
 
Voor een goede werking van de markt is het aangewezen dat de prijsherzieningformules  
zodanig worden gemaakt dat de gemiddelde consument verstaat dat ze niet louter 
afhankelijk zijn van de eigen wil van de ondernemer en dat deze consument op basis van 
de parameters en de prijssimulator zicht kan krijgen op de mogelijke ontwikkeling van de 
prijs die hij zal moeten betalen.  
 
De voorstelling van het indexeringsmechanisme moet daarenboven in een 
geliberaliseerde markt voldoende duidelijk zijn om diegenen die voor de bescherming 
van de consument optreden, toe te laten de juistheid van het mechanisme te beoordelen. 
Als de gemiddelde consument zelf immers het prijsmechanisme niet goed zou kunnen 
controleren, dan staat het hem vrij om zich wat dat betreft te laten bijstaan. Omdat de 
kosten van zulke bijstand hoog zouden zijn, is een beroep op collectief georganiseerde 
bijstand, bijvoorbeeld een consumentenvereniging, voor de hand liggend. 
 

3.2. Wijziging van de indexeringsformule 
 

Hoewel de mogelijkheid tot aanpassing van deze prijsindexeringformules enkel bij 
wijziging of afschaffing van deze formules bedongen wordt, dient bijkomend 
contractueel in een mededelingsplicht voorzien te worden, en dient verduidelijkt te 
worden dat dit gebeurt in overeenstemming met de regelgeving. 
 

V. Bedingen over wijzigingen aan de overeenkomst 
 
Een algemeen wijzigingsrecht, mits beëindigingsmogelijkheid, is in strijd met de 
artikelen 74, 2°, 3°, en 4°, van de W.M.P.C. Bovendien dient in navolging van het 
transparantievereiste (artikel 40, § 1, W.M.P.C.) uitdrukkelijk bepaald te worden dat de 
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eenzijdige wijziging enkel de niet-essentiële voorwaarden betreffen. De C.O.B. beveelt 
aan dat de leveranciers rekening houden met de wettelijke bepalingen (en met het 
Akkoord), zoals hierna toegelicht.  
 
De leveranciers kunnen zich nooit een eenzijdig wijzigingsrecht voorbehouden voor een 
wijziging van de kenmerken van de overeenkomst (74, 4°, W.M.P.C.). Bij 
overeenkomsten van bepaalde duur is een wijziging van voorwaarden ten nadele van de 
consument eveneens verboden (art. 74, 3°, W.M.P.C.). 
 
De vertegenwoordiger van de productie is daarentegen van oordeel dat een onderneming 
zich voor contracten van bepaalde duur (art. 74,3° WMPC) het recht kan voorbehouden 
om eenzijdig de voorwaarden te wijzigen. Dat kan indien de duur van de lopende 
overeenkomst verstrijkt maar de overeenkomst wordt verlengd. De wijzigingen gelden 
dan voor de nieuwe periode. Wat de wijze van verlenging betreft, herhaalt de 
vertegenwoordiger dat een kennisgeving vanwege de leverancier en stilzwijgend 
instemmen van de consument zijns inziens ook voor het leveren op nieuwe voorwaarden 
niet in strijd is met de W.M.P.C. De vertegenwoordiger benadrukt dat de consument de 
mogelijkheid heeft om de overeenkomst te laten verstrijken zonder verlenging en dus de 
nieuwe voorwaarden niet te accepteren. 
 
Een onderneming kan zich enkel het eenzijdige recht tot wijziging van voorwaarden ten 
nadele van de consument voorbehouden bij contracten voor onbepaalde duur.  
 
Hierbij dienen de volgende elementen inzake de wijze van kennisgeving in acht te 
worden genomen (zie ook IV.2.b) ): 
 
- individuele, voorafgaande kennisgeving; 
- via een communicatie die gebruikelijk is of uitdrukkelijk werd overeengekomen tussen 
de partijen; 
- uitdrukkelijke vermelding van het opzegrecht. 
 
 

VI.  Bedingen met betrekking tot de aansprakelijkheid 
 

A. Opmerking over de schade die kan worden geleden 
 

Zoals in punt II.1. aangegeven, is een duidelijke beschrijving van de hoofdverbintenis 
van de leverancier noodzakelijk. Hij levert energie, maar staat niet in voor problemen die 
uit het beheer van het energienetwerk voortvloeien. 
 
Gezien de constellatie van de energiemarkt, de omstandigheid dat enkel de 
energieleverancier commercieel in contact komt met de consument, en de unieke factuur 
afgesproken in het Akkoord, beveelt de C.O.B. aan dat de energieleverancier de 
consument duidelijk inlicht over de eigen rol van de verschillende ondernemingen die 
betrokken zijn in de voorlevering, de verdeling via het netwerk en de levering aan het 
leveringspunt van de consument door de leverancier. 
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B. Aangetroffen bedingen 

 
1. Beperking aansprakelijkheid lichamelijke schade 

 
Bedingen die de wettelijke aansprakelijkheid van de onderneming uitsluiten of beperken 
bij overlijden of lichamelijk letsel ten gevolge van een doen of een nalaten van deze 
onderneming zijn onrechtmatig (art. 74, 25°, W.M.P.C.). 
 
Uit de contractsclausules mag bovendien geen twijfel gecreëerd worden met betrekking 
tot eventuele beperkingen waaraan de aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk 
letsel zou onderworpen worden. Dit volgt uit het transparantievereiste (art. 40, § 1, 
W.M.P.C.). 
 

2. Beperking tot bedrog, opzet en zware fout of enkel opzet 
 
Niet enkel voor alle gevallen van opzet of zware fout, maar ook voor het niet-uitvoeren 
van een verbintenis die een van de voornaamste prestaties van de overeenkomst vormt, 
kan de leverancier zijn aansprakelijkheid niet uitsluiten. Het niet kunnen leveren van 
elektriciteit ontneemt in elk geval elke betekenis aan de overeenkomst. 
 

3. Beperking aansprakelijkheid tot een bepaald bedrag en een maximum aantal 
schadegevallen 

 
In bijna alle onderzochte algemene voorwaarden wordt de aansprakelijkheid beperkt tot 
een bepaald bedrag en tot een maximum aantal schadegevallen per jaar (voor alle 
consumenten samen). 
 
De beperking tot 12 maanden, en maximaal 4 schadegevallen per jaar strekt naar de 
mening van de Commissie tot een ongepaste beperking van de wettelijke rechten van de 
consument bij volledige/gedeeltelijke wanprestatie of gebrekkige uitvoering’ (art. 74, 
30°, W.M.P.C.).  
 

4. Overmachtclausules, waar stakingen overmacht zijn en ook het niet kunnen 
leveren van elektriciteit + onderbrekingen toe te rekenen aan beheerders 

 
a. contractuele opsomming van gevallen van overmacht 

 
De leverancier is enkel bevrijd van zijn verbintenissen indien het gaat om overmacht in 
de zin van ontoerekenbare onmogelijkheid tot nakoming van de betrokken verbintenis. 
De Commissie trof opnieuw opsommingen aan van wat de leverancier contractueel als 
overmacht beschouwt, terwijl het in principe gaat om hypotheses waarvoor de leverancier 
normaliter moet instaan, met andere woorden om risico’s inherent aan een normale 
bedrijfsvoering. 
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Bijvoorbeeld: het niet kunnen verkrijgen van elektriciteit, stakingen waarvoor op 
voorhand een aanzegging werd gedaan, onderbrekingen die toe te rekenen zijn aan een 
andere partij, waarvoor de leverancier verantwoordelijkheid draagt. 
 
De leverancier dient moet niet instaan voor problemen te wijten aan het distributienet 
(bijv.-b. vermindering/verhoging stroomsterkte) maar dient de consument duidelijk in te 
lichten over de onderscheiden verbintenissen, en waar hij terecht kan voor klachten te 
wijten aan het netwerk. 
 

b. Ontbindingsrecht na overmacht 
 
Bedingen die het ontbindingsrecht na overmacht pas na een onredelijk lange termijn 
vaststellen (bijvoorbeeld 3 maanden), zijn in strijd met art. 74, 30°, W.M.P.C. 
Aansprakelijkheidsbeperkende clausules dienen precies geformuleerd te worden, en het 
transparantievereiste speelt hier dus een nog prominenter rol. 
 
 

5. Opmerkingen van de C.O.B. met betrekking tot de wanprestatie van de 
netbeheerder 

 
Aangezien de leverancier de sommen ontvangt voor rekening van de 
distributienetbeheerder, zou het volgens de Commissie mogelijk moeten zijn om in de 
overeenkomst van de leverancier met de consument in een procedure te voorzien waarbij 
de aan de DNB verschuldigde bijdrage niet betaald wordt pro rata temporis dat deze zijn 
verbintenissen omwille van hem toerekenbare omstandigheden niet nakomt 
 
Indien de cliënt zich op generlei wijze kan verzetten tegen doorbetaling bij een 
wanprestatie van de distributienetbeheerder, verliest hij immers zijn wettelijke 
verweermiddelen zoals de exceptio non adimpleti contractus en de schuldvergelijking. 
 

6. Termijn voor meedelen gebreken 
 
De Commissie is van oordeel dat een termijn van 10 (werk)dagen om gebreken te melden 
onredelijk kort is en bijgevolg in strijd is met artikel 74, 15° W.M.P.C., en verwijst per 
analogie naar de rechtspraak inzake de termijn voor het instellen van klachten over 
verborgen gebreken. 
 
 

VII.  Facturen en wanbetalingen 
 
De C.O.B. verwijst vooreerst naar de specifieke regeling in het Akkoord Energie waar 
enkele rechten van de consument bij onder meer domiciliëring, mogelijkheid tot 
opschorting betaling bij gegronde betwisting, de voorwaarden rond het opvragen van een 
waarborg, nader geregeld zijn. Hierop werden bijkomende opmerkingen gemaakt. 
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De C.O.B. beveelt in het bijzonder aan dat in de contractsvoorwaarden duidelijk wordt 
voorzien dat bij (gegronde) betwisting de betalingsverplichting wordt opgeschort. 
Bij bedingen waarbij de leverancier zich het recht toekent om een waarborg te eisen, 
dient: 

(1) de hoegrootheid van de waarborg objectief vaststelbaar zijn; 
(2) de criteria op basis waarvan een waarborg gevraagd kan worden duidelijk te zijn. 

 
 

VIII.  Schadebedingen 
 

a) Ongeoorloofde cumulatie 
 
De C.O.B. herhaalt wederom dat schadebedingen waar naast een bedrag voor specifieke 
kosten ter vergoeding van de invordering ook nog globale forfaitaire schadebedingen 
voorkomen, tot een kennelijke onevenredigheid kunnen leiden, in strijd met artikel 74, 
24°, W.M.P.C. 
 

b) kosten voor gerechtelijke invordering- forfaitair minimum 
 
Bedingen tot verhoging van de schuldvordering in geval deze in rechte zou worden 
geëist, zijn verboden krachtens art. 1023 Ger. Wb. 
 
Van bepaalde in de contractsvoorwaarden voorkomende minimumbedragen (bijv.-b. 125 
euro) mag worden vermoed dat deze duidelijk niet evenredig zijn aan het nadeel dat door 
de onderneming kan worden geleden. 
 
 

IX.  Bedingen met betrekking tot de beslechting van geschillen 
 
De C.O.B. merkt op dat in de contractsvoorwaarden van de leveranciers niet verwezen 
wordt naar een mogelijke minnelijke regeling door de federale (of Gewestelijke) 
Ombudsdienst. 
 
Wat bedingen betreft die systematisch de hoofdzetel van de onderneming aanwijzen als 
exclusief bevoegde rechtbank, kunnen deze in bepaalde hypotheses in strijd zijn met 
artikel 74, 23°, W.M.P.C. De C.O.B. verwijst daarenboven ook naar een toetsing van 
deze bedingen op grond van de algemene norm, in het verlengde van de rechtspraak van 
het Hof van Justitie, vooral voor de vorderingen die door de consument tegen de 
ondernemer worden ingesteld. 
 
 
 

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


