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Advies inzake de reglementen van distributienetbeheerders 
 
 

Inleiding: 
 

Bij brief van 22 maart 2013 vroeg de Verbruikersunie Test-Aankoop de Commissie voor 
Onrechtmatige Bedingen om advies inzake de clausules die de aansprakelijkheid regelen in 
de reglementen van een aantal distributienetbeheerders. 
 
Test-Aankoop verwijst in zijn adviesaanvraag naar enkele uitspraken in gerechtelijke 
procedures die ze had ingesteld tegen de betrokken distributienetbeheerders, en waarin van 
deze distributienetbeheerders gevorderd werd de clausules inzake aansprakelijkheid aan te 
passen. 
 
De Verbruikersunie Test-Aankoop stelt vast dat de clausules, zelfs zoals zij door sommige 
netbeheerders zijn aangepast,   niet conform zijn met de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen die nu  zijn opgenomen in boek VI van het Wetboek van Economisch Recht (hierna 
het WER)1  en legt deze clausules ter advies voor aan de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen. 
 
Vooraleer tot de eigenlijke toetsing van de haar voorgelegde reglementen over te gaan, wordt 
noodzakelijkerwijze  ingegaan op het vraagstuk van de toepassing van de bepalingen inzake 
onrechtmatige bedingen op de activiteiten van de distributienetbeheerders, en wordt in een 
tweede hoofdstuk de verhouding tussen de Gewestelijke regelgeving, en in het bijzonder de 
in de drie Gewesten bij Decreet (respectievelijk Ordonnantie voor het Brusselse Gewest) 
ingevoerde compensatieregeling, met de regelen inzake verbintenissenrecht en de (federale) 
regelen inzake consumentenbescherming besproken.   
 
 
 

Deel I. Onderzoek van de overgemaakte reglementen 
 
 

Hoofdstuk 1. Toepassing van het Wetboek van Economisch Recht, boek 
VI 2, afdeling onrechtmatige bedingen op de activiteiten van de 

distributienetbeheerders 
 
A.de distributienetbeheerder is een "onderneming" 
 
1. Een distributienetbeheerder staat in voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling 
van het distributienet voor energie (elektriciteit of gas). De basisopdracht van een 
distributienetbeheerder in de elektriciteit bestaat erin om via zijn distributienet de elektriciteit  

                                                             
1
 Voor wat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen betreft, zijn er met de opname van de wet van 6 

april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming (de WMPC)  in het Wetboek van 

Economisch Recht, geen fundamentele wijzigingen doorgevoerd. 
2
 Bij wet van 21 december 2013 (B.S. 30 december 2013) is de Wet Marktpraktijken en 

consumentenbescherming via een boek VI geïntegreerd in het Wetboek van Economisch Recht. 
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ontvangen via de hoogspanningsnetten, om te zetten in een voor de eindafnemer bruikbare 
vorm (voor consumenten: elektriciteit laagspanning), en deze naar alle gebruikers op zijn net 
te brengen aan eenzelfde tarief ongeacht de plaatselijke omstandigheden waarbij hij zich 
dient te houden aan de Europese normen inzake laagspanning. Voor gas is er een 
vergelijkbare regeling. 
Dit omvat verschillende hiermee samenhangende taken met betrekking tot het beheer van zijn 
distributienet, onder meer:  

-  het verzorgen van nieuwe aansluitingen en aanpassing van bestaande aansluitingen 
van klanten op zijn distributienet; 

-  installatie van elektriciteits- en aardgasmeters; 
-  opnemen van de meterstanden; 
-  ter beschikking stellen van zijn distributienet aan alle leveranciers die via zijn net 

elektriciteit en/of aardgas willen vervoeren 
-  zorgen dat zijn distributienet steeds efficiënt, veilig en betrouwbaar is. 

 
Daarnaast worden aan de distributienetbeheerders door de overheid ook een aantal openbare 
dienstverplichtingen opgelegd, zoals: 

- het plaatsen van budgetmeters bij klanten met betalingsmoeilijkheden; 
- het bevorderen van het rationeel energiegebruik van de elektriciteitsverbruikers 

aangesloten op zijn netwerk; 
- het bevorderen van de productie van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen; 
- openbare verlichting voorzien en onderhouden. 

 
De onderzochte reglementen hebben enkel betrekking op “de aansluiting” op het 
distributienet en regelen de verhouding tussen de distributienetbeheerder en de 
distributienetgebruiker zoals voorzien in het technisch reglement voor aansluiting, maar 
regelen niet de in de vorige alinea opgesomde openbare dienstverplichtingen. Omdat het wat 
de bevoegdheid van de Commissie voor onrechtmatige bedingen betreft, gaat over de 
verhouding met consumenten, gaat het hier enkel over de aansluiting voor lage spanning. 
 
2. Het wetboek van Economisch Recht3 definieert  in boek I het begrip “onderneming”4 als 
“elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel 
nastreeft, alsmede zijn verenigingen”. Het begrip “onderneming” duidt dus op iedere 
economische activiteit, op duurzame wijze uitgeoefend, waarmee door de wetgever 
aansluiting gezocht werd bij het mededingingsrechtelijke begrip “onderneming”. 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft in het arrest nr. 101/2013 van 9 juli 20135 over de Waalse 
vergoedingsregeling inzake elektriciteit, geoordeeld dat de exploitatie, het onderhoud, en de 
ontwikkeling van de distributienet ten aanzien van de gebruikers een economische activiteit is 
waarvoor de distributienetbeheerder als een onderneming handelt. Het gaat hierbij niet om de 
uitoefening van prerogatieven die typische prerogatieven van het openbaar gezag zonder een 
economisch karakter zouden zijn6. 
 

                                                             
3
 Hierna het WER. 

4
 Art. I.1.1°, WER. 

5
 Te raadplegen via de website van het Grondwettelijk Hof: www.const-court.be.  

6
 Zie punt B.1.5. van het arrest 101/2013 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof. Het Grondwettelijk Hof 

verwijst hierbij uitdrukkelijk naar de Europese rechtspraak ter zake: HvJ, 19 januari 1994, C-364/92, SAT 

Fluggesellschaft mbH en Eurocontrol, Jur. 1994 I-00043. 
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Het Grondwettelijk Hof wijst in dit arrest dus de oude opvatting af dat het zou gaan om een  
dienst van “algemeen belang”, en bevestigt hiermee dat de activiteiten van de 
distributienetbeheerder als een taak van algemeen economisch belang moeten worden 
beschouwd7.    
 
Wat het toepassingsgebied ‘ratione personae’ op de activiteiten van overheidsinstellingen 
betreft, verwijst de Commissie verder nog naar haar advies nr. 7 inzake enkele bepalingen in 
de algemene voorwaarden voor het vervoer van personen van de NMBS8, en naar het arrest 
van het Grondwettelijk Hof (toen Arbitragehof) over de toepassing van de toenmalige wet 
van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de 
consument op de NMBS9. 
 
Ten slotte mag worden aangestipt, zoals hierop verder wordt ingegaan, dat de wettelijke 
regeling inzake onrechtmatige bedingen moet beantwoorden aan de regeling van Richtlijn 
1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten10. In artikel 
2.c), van genoemde richtlijn worden als verkoper uitdrukkelijk ook  genoemd de 
rechtspersonen die handelen in het kader van hun publiekrechtelijke beroepsactiviteit. 
 
 
B. Is de verhouding tussen distributienetbeheerder en distributienetgebruiker 
contractueel of reglementair? Wat is het belang van dit onderscheid in het licht van 
boek VI Marktpraktijken WER en in het privaatrechte lijk kader?  
 
B.1. Het begrip “overeenkomst” moet richtlijnconform worden ingevuld (richtlijn 
1993/13/EEG) 
 
De regeling inzake onrechtmatige bedingen  betreft bedingen en voorwaarden in 
overeenkomsten gesloten tussen een onderneming en een consument. De term “voorwaarden” 
werd uitdrukkelijk ingevoerd in de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en 
de voorlichting van de consument om duidelijk te maken dat eveneens reglementaire 
bedingen moeten kunnen getoetst worden op hun eventueel onrechtmatig karakter11. 
 
Wat de term ‘overeenkomst’ tenslotte betreft, moet dit begrip in zijn gebruikelijke betekenis 
worden begrepen. Maar die gebruikelijke betekenis is dan wel de betekenis die hieraan 

                                                             
7
 Zelfs al zou het gaan om een wettelijke toegewezen taak, ook dan nog zijn er argumenten voor de toepassing 

van de consumentenbeschermende bepalingen zoals die uit de Europese Richtlijnen volgen. De Commissie 

wijst in dit verband ook op het arrest van het Europese Hof van Justitie van 3 oktober 2013 (zaak nr. C 59/12) 

BKK Mobil Oil). Hoewel hier een vraag met betrekking tot de richtlijn oneerlijke handelspraktijken (richtlijn 

2005/29/EU) aan de orde was, moet de daar gedefinieerde notie ‘handelaar’ in gelijkaardige zin 

geïnterpreteerd worden als de notie ‘verkoper’ in het kader van de richtlijn 1993/13/EEG oneerlijke bedingen. 

Het Hof oordeelde in het genoemde arrest dat een ziekenfonds die in het kader van haar wettelijke opdracht 

(verplichte verzekering) communicatie verspreidt als een ‘handelaar’ in de zin van de richtlijn oneerlijke 

handelspraktijken moet beschouwd worden. 
8
 COB 7, Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers van de 

N.M.B.S. (6 juni 2000), te raadplegen via www. economie.fgov.be. 
9
 Arrest nr. 159 van 26 oktober 2005 van het toenmalige Arbitragehof. 

10
 P.B. E.G., Nr. L 095 van 21 april 1993, p. 29-34. 

11
 Kamerverslag, Parl. St., Kamer, 1990-91, nr. 1200/2, 38. Zie over de toepassing van de vroegere wet 

handelspraktijken op ‘reglementen’ van een overheidsbedrijf reeds COB 7, Advies inzake enkele bepalingen in 

de algemene voorwaarden voor het vervoer van reizigers van de N.M.B.S., 6 juni 2000, te raadplegen op de 

website van de FOD Economie. 
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volgens Europees recht aan wordt gegeven, conform de autonome notie “overeenkomst” 
zoals die in de richtlijn 1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen in 
consumentenovereenkomsten geldt (het principe van de richtlijnconforme interpretatie). De 
Europese Commissie verduidelijkte in dit opzicht12 dat het concept ‘overeenkomst’ waarnaar 
wordt verwezen in het artikel 2 van de richtlijn ook transacties omvat waarbij leveringen of 
dienstverleningen in een reglementair kader worden voorzien. Ook in verband met de 
aansluiting op het distributienet, is er een aanbod van de beheerder, een vraag van de 
consument en de overeenstemming. In gewone laagspanningsaansluitingen worden de 
rechten en plichten verder uitsluitend door het reglement bepaald. 
 
Of de verhouding nu als contractueel dan wel reglementair wordt bestempeld op grond van de 
Belgische opvatting over wat nu al dan niet kenmerkend is voor een ‘overeenkomst’, doet dus 
in principe niet af aan de toetsing aan de regelen inzake onrechtmatige bedingen conform de 
betekenis die hieraan gegeven moet worden, in casu in het kader van het begrip 
“overeenkomst” en het toepassingsgebied van de richtlijn 1993/13/EG betreffende oneerlijke 
bedingen in consumentenovereenkomsten.   
 
B.2. Distributienetbeheerders zijn ondernemingen die diensten van algemeen economisch 
belang vervullen met bepaalde openbare dienstverplichtingen 
 
De vraag van de verhouding tussen de distributienetbeheerder en de distributienetgebruiker  
wordt dus meestal gesteld in termen van reglementaire verhouding versus contractuele 
verhouding.  
 
Zoals reeds aangehaald, heeft het Grondwettelijk Hof in haar arrest van nr. 101 van 9 juli 
2013 uitdrukkelijk gesteld dat de activiteiten van de distributietnetbeheerder geen ‘openbare 
dienst’ uitmaakt, en dat het gegeven dat de distributienetbeheerder zou beschikken over een 
“natuurlijk monopolie” niet tot een andere conclusie kan leiden13.  
 
Het argument dat reglementaire relaties vanzelf zouden voortvloeien uit het openbare dienst-
karakter, is daarmee dus uitgesloten. Het Grondwettelijk Hof oordeelt verder in nr. B.6 dat 
het decreet de DNB niet de mogelijkheid geeft “om op eenzijdige wijze te bepalen of de 
elektriciteitsvoorziening conform de overeenkomst is”. In B.10 wordt overigens uitdrukkelijk 
verwezen naar consumenten die een overeenkomst sluiten met de netbeheerder. Wat dat 
betreft, situeert het Grondwettelijk Hof zijn redenering in hetgeen door het Hof te Luik was 
aangenomen (en waar het Hof uitging van een ‘contractuele’ relatie). 
 
De distributienetbeheerder is dus een onderneming die een taak van algemeen economisch 
belang vervult en verder ook openbare dienstverplichtingen heeft die hem in dit kader worden 
opgelegd. De enkele distributie van elektriciteit hoort niet tot deze laatste verplichtingen. 

                                                             
12

 Eur. Comm. “The “unfair Terms” directive, five years on: Evaluation and future perspectives” (Brussels 

Conference 1-3 July 1999), European communities, 2000, p. 116: “In the context of Article 1 (2) it is important 

to notice that public services, which clearly fall within the definition of “seller or supplier” in Article 2 (c)3, 

cannot be excluded by reference to “mandatory provisions” simply because the relation between the services 

provided and the client is regulated by regulations and not by a contract. This view is supported by the Annex 

to the procès-verbal to the Directive regarding Article 2 on the notion of contract: « The Commission states 

that the concept “contract” as referred to in Article 2 also covers transactions by which supplies or services are 

provided in a regulatory framework». 
13

 Punten B.1.4. en B.1.5. van het arrest. 
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Bovendien kunnen continuïteit en mogelijke wijziging ook met privaatrechtelijke technieken 
worden georganiseerd14. 
 
B.3. Standpunt van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen: overeenkomsten waarvan 
de inhoud reglementair is vastgesteld 
 
Wat een “reglementaire verhouding” is en wat ze voor gevolg heeft, is niet zomaar duidelijk, 
zeker niet in de nieuwe organisatie van de elektriciteitsmarkt. Ook in de literatuur die 
specifiek over de elektriciteitssector gaat vindt men de twee stellingen terug: reglement en 
contract15. Het valt overigens op dat de distributienetbeheerders argumenteren dat het om 
reglementaire verhoudingen gaat16, terwijl de bepalingen over verwijlinteresten in de 
“reglementen” opgesteld zijn zoals in het contractenrecht – bijvoorbeeld de bewoording 
“zonder ingebrekestelling…” – en niet lopen volgens een procedure die men van 
administratieve sancties mag verwachten17.    
 
Zo valt het ook op dat de belangrijkste verplichting van de eindafnemer als 
distributienetgebruiker (DNG), de lopende verplichting is om een vergoeding te betalen en 
dat die vergoeding, krachtens de wettelijke regeling van de sector, moet worden geïnd door 
de leverancier van elektriciteit. De leverancier zelf heeft ontegensprekelijk een gewone 
overeenkomst met de klant18. 
 
Het ziet er dus naar uit dat de DNB bekneld zal komen te zitten tussen de “reglementaire” 
opvatting waarvan kan aangenomen worden dat deze vooral bedoeld is om geen 
contractmanagement te moeten doen voor alle kleine aansluitingen maar die geen regeling 
toelaat die afwijkt van artikel 1384 BW, en de wens om toch afwijkingen van artikel 1384 
BW te kunnen doen – waarvoor dan een overeenkomst nodig is. 
 
In een zogenaamde reglementaire verhouding is de  distributienetbeheerder immers niet vrij 
om zaken te regelen zoals hij dat wil. Bij toepassing van artikel 159 van de Grondwet moet 
de rechter het reglement van de distributienetbeheerder immers buiten toepassing laten 
wanneer het afwijkt van een hogere rechtsnorm, ook al is deze van aanvullend recht (zoals 
bijvoorbeeld artikel 1384, eerste lid, Burgerlijk Wetboek)19. 

                                                             
14

 zie S. VAN GARSSE, De concessie in het raam van de publiek-private samenwerking : een analyse van het 

openbaar en het privaat domein, van de domeinconcessies, de concessies van openbare werken, de concessies 

van diensten en hun aanbesteding, Brugge, Die Keure, 2007; zie ook reeds: B. PEETERS, “De verhouding tussen 

openbare diensten en hun gebruikers: een contractuele of een reglementaire relatie”, RW 1990-1991, 139) . 
15

 Recent nog hebben BEERNAERT en LOUIS zich uitgesproken voor de contractuele opvatting: F. MOURLON 

BEERNAERT en P.-M. LOUIS, “Autonomie de la volonté et droit de l’énergie : les réseaux », in R. FELTKAMP en 

F. VANBOSSELE, Wilsautonomie, contractvrijheid en ondernemingscontracten. Welke toekomst beschoren? 

Autonomie de la volonté, liberté contractuelle et contrats d’entreprise. Quel avenir ?, zie nrs. 26-27; Ook 

VANDENDRIESSCHE e.a. opteren voor de contractuele relatie: F. VANDENSDRIESSCHE, W. GELDHOF en A. 

CARTON, “De aard van de rechtsverhoudingen in nutssectoren: reglementair of contractueel?” in: I.CLAEYS, R. 

STEENNOT en M.TISON, Economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten, Mechelen, Kluwer, 

2011, 189, i.h.b. p. 222 e.v. 
16

 zie o.a. Antwerpen, 19 april 2012, Inter Energa v. Test Aankoop, meegedeeld in de COB. 
17

 Vgl: MAST, DUJARDIN, VAN DAMME, VANDE LANOTTE, Overzicht van het Belgisch administratief recht, 

Mechelen, Kluwer, 2006, nr. 14; Jaarverslag van het Hof van Cassatie 2004, 185 e.v. 
18

 Zie artikel art. 18 W. 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. 
19

 Voor een toepassing, zie Vred. Roeselare, 18 februari 2010, T. Vred., 2012, 316-329, met noot A. VAN 

OEVELEN, “Het reglementair karakter van de rechtsverhouding tussen de distributienetbeheerder en de 

afnemer, en de daaraan verbonden rechtsgevolgen op het vlak van de aansprakelijkheid.” Het Hof van Cassatie 
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In een visie waarin rekening houdend met de Europeesrechtelijke interpretatie van 
overeenkomst, de verhouding tussen distributienetbeheerder en distributienetgebruiker als 
een overeenkomst wordt beschouwd, is het daarmee niet onverenigbaar dat dit contract in de 
grootste mate wordt beheerst door reglementaire bepalingen. Voor punten die door een 
reglement van de overheid zijn geregeld, geldt de zopas genoemde regel van artikel 159 van 
de Grondwet. Voor andere punten, is er contractuele vrijheid de inhoud van het contract, dat 
hoe dan ook een toetredingscontract is, te bepalen. 
 
Als het gaat om contracten waarvan de inhoud reglementair is vastgesteld, is de consument 
meer in het bijzonder als volgt beschermd. Het reglement zelf kan worden aangevochten in 
de administratieve procedures. De regelingen van de overeenkomst kunnen worden getoetst 
aan de wettelijke regeling van de onrechtmatige bedingen. Zelfs regelingen die door 
reglementaire bepalingen zijn voorgeschreven, kunnen worden getoetst aan de onrechtmatige 
bedingen, al zal de rechter rekening houden met de context die verband kan houden met 
bepaalde openbare dienstverplichtingen. Dezelfde regelingen van de overeenkomst kunnen 
ook in de gewone rechtbanken worden getoetst, zowel op grond van het beginsel dat 
geschillen over subjectieve rechten uitsluitend tot de bevoegdheid van de gewone rechter 
behoren, als via de toepassing van artikel 159 Grondwet dat de rechter gebiedt reglementen 
die in strijd zijn met hogere normen buiten toepassing te verklaren in het betrokken geval. 
 
In ieder geval is de vraag die nu aan de orde is niet of de verhouding van de consument met 
de DNB contractueel of reglementair is “tout court”, maar of die verhouding in het kader van 
de regeling van onrechtmatige bedingen van boek VI van het Wetboek van Economisch 
Recht, en in overeenstemming met de Europese begrippen van richtlijn 93/13 als een 
overeenkomst moet worden beschouwd. 
 
 
C. Richtlijn oneerlijke bedingen: uitzondering van “dwingende wettelijke of 
bestuursrechtelijke bepalingen”- niet overgenomen in Belgische wetgeving 
 
De richtlijn oneerlijke bedingen, die een minimumrichtlijn is, bepaalt in artikel 1.2. dat 
“contractuele bedingen waarin dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen […] 
zijn overgenomen, niet aan de richtlijn onderworpen zijn”. 
 
De regeling vindt haar rechtvaardiging in het feit dat bij het uitvaardigen van wettelijke 
bepalingen rechtmatig mag worden vermoed dat de nationale wetgever een evenwicht tussen 
alle rechten en plichten van de partijen bij bepaalde overeenkomsten tot stand heeft 
gebracht20. 
 
Het kan immers zo zijn dat de overheid rekening moet houden met andere dan zuiver 
economische belangen, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot beroepsactiviteiten met een 
openbaar karakter betreffende collectieve diensten waarbij een solidariteit tussen de 

                                                                                                                                                                                              

is  ondertussen deze visie van de Vrederechter bijgetreden door het middel hiertegen aangebracht, te 

verwerpen: Cass. 8 maart 2012, arrest nr. C.11.0027.N, gepubliceerd in R.W. 2013-14, nr. 42, p. 1660. 
20

 Zie punt 28 van het arrest van het Hof van Justitie van 21 maart 2013,  RWE-Vertrieb, nr. C-92/11, te 

raadplegen via de site van het Europese Hof: www.curia.eu. 
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gebruikers wordt vooropgesteld21, en de beoordeling van het evenwicht van de bedingen en 
voorwaarden in dit licht moet worden aangevuld. 
 
Dit kan echter evenzeer, zoals eveneens blijkt uit overweging nr. 16 van de richtlijn 
oneerlijke bedingen, aan de hand van de vastgestelde algemene criteria van artikel VI.82 
WER in rekening worden genomen. 
 
De Belgische federale wetgever heeft deze uitzonderingsbepaling niet overgenomen, net 
zoals vele andere lidstaten, teneinde geen verwarring te creëren met de principiële toepassing 
van de richtlijn op verkopers die handelen in het kader van hun publiekrechtelijke activiteit. 
 
Algemeen besluit met betrekking tot Hoofdstuk 1: 
 
De distributienetbeheerder is een onderneming in de zin van artikel I.1, 1°, van het Wetboek 
van Economisch Recht, en de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen (artikel I.8.22°, 
WER, en VI.82 tot VI.87) zijn van toepassing op de relatie tussen een distributienetbeheerder 
en de distributienetgebruiker die als consument te beschouwen is. 
 
Dat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen conform de richtlijn 1993/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten van toepassing zijn, geldt 
ook voor overeenkomsten waarvan de inhoud reglementair is vastgesteld. 
 
 

Hoofdstuk 2. Verhouding van de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen tot het Gewestelijk regelgevend kader 

 
 
A. het gewestelijk regelgevend kader- verplichtingen van openbare dienst- technisch 
reglement 
  
De Gewesten zijn er toe gehouden de zogenaamde openbare dienstverplichtingen te regelen 
in uitvoering van  de Europese sectorale richtlijnen22 (o.m. beschermde afnemers, plaatsen 
van budgetmeters, enz.). De  drie Gewesten hebben hun bevoegdheid inzake energie 
eveneens gebruikt om minimale eisen te stellen inzake de prestaties van de 
distributienetbeheerders (de technische eisen waaraan hun prestaties onderworpen worden). 
Ze hebben eveneens regelingen gemaakt die  informatie betreffen, modelcontracten, 
reglementen, formulieren, en  ook de rechten en plichten van de distributienetbeheerder en 
gebruiker (met inbegrip van bijvoorbeeld een verduidelijking van wanneer zich overmacht 
dan wel noodsituatie voordoet). 
 
Die activiteiten worden meer in detail gereguleerd via een technisch reglement, dat wordt 
vastgelegd door de Gewestelijke controle-instanties inzake energie (de VREG, CWAPE, en 
Brugel). 
                                                             
21

 Zie overweging nr. 16 van de Richtlijn 1993/13/EEG betreffende oneerlijke bedingen. 
22

 Voor elektriciteit: Richtlijn 2003/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2003 

betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en houdende intrekking van 

Richtlijn 96/92/EG, PBEG Nr. L 176 van 15/07/2003 blz. 0037 – 0056, vervangen door Richtlijn 2009/72/EG van 

het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 

markt voor elektriciteit en tot intrekking van Richtlijn 2003/54/EG, Publicatieblad Nr. L 211 van 14/08/2009 

blz. 0055 – 0093. 
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De aansluitingsreglementen die gelden tussen de distributienetbeheerder en de –gebruiker 
zijn op hun beurt weer een uitwerking van dit technische reglement waar de respectieve 
rechten en plichten tussen beide worden vastgesteld, en het is dan ook niet verwonderlijk dat 
deze aansluitingsreglementen per Gewest zeer gelijkluidend zijn. Het advies van de 
Commissie voor Onrechtmatige Bedingen heeft dan ook op die aansluitingsreglementen 
betrekking. 
 
B. Compensatieregeling en compatibiliteit met de federale regelen inzake 
consumentenbescherming 
 
In het kader van de Gewestelijke bevoegdheden inzake energie, onder meer inzake de 
distributie en het plaatselijk vervoer van (laagspannings)energie (artikel 6, § 1, VII van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen) hebben de Gewesten elk 
op hun beurt bij decreet (of ordonnantie) een compensatieregeling uitgevaardigd, waarbij de 
distributienetgebruiker recht heeft op een forfaitair bedrag tot vergoeding van onder meer een 
te lange stroomonderbreking. Het gaat hierbij om artikelen 25bis tot 25septies van het decreet 
van het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt, en de artikelen 32bis tot 32novies van de ordonnantie van 19 juli 2001 
betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt voor het Brusselse Gewest 23. In het 
Vlaamse Gewest is pas op 20 december 2013 een vergelijkbare regeling aangenomen, dat pas 
op 1 januari 2015 in werking zal treden24.  

                                                             
23

 Zoals ingevoegd krachtens artikel 60 van de ordonnantie van 20 juli 2011, B.S. 10 augustus 2011,  zie 

http://www.brugel.be/nl/consumentenrecht en http://www.brugel.be/fr/droit-du-consommateur 
24

 Decreet van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de 
aansprakelijkheid van netbeheerders, B.S. 31 januari 2014. 



11 

 

Aangezien de betrokken decreten bij bepaalde gedefinieerde tekortkomingen van de 
distributienetbeheerders in een forfaitaire vergoeding voorzien, is naar aanleiding van een 
geschil dat betrekking had op de Waalse compensatieregeling een prejudiciële vraag gesteld 
aan het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de grondwettelijkheid van dit decreet in het 
kader van de respectieve bevoegdheden van de Gewesten en de federale overheid 
(consumentenbescherming). 
 
Voor het Grondwettelijk Hof werd, in grote lijnen gesteld, de vraag opgeworpen of (1) het 
Waals Gewest wel bevoegd is een dergelijke compensatieregeling uit te vaardigen, en of (2) 
hierdoor geen afbreuk gedaan wordt aan de bescherming die de consument geniet tegen 
onrechtmatige bedingen (vraag van het Hof van Beroep van Luik, arrest van 6 september 
201225).   
 
Het Grondwettelijk Hof besliste het volgende  (het reeds geciteerde arrest nr. 101 van 9 juli 
2013)26. De Gewesten kunnen een dergelijke regeling inzake consumentenbescherming 
maken met inachtneming van de beginselen van  artikel 6, § 1, VI, derde lid, van de 
bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen. Het gaat om een 
aanvullende beschermingsregeling met extra kwalitatieve voorwaarden27. 
 
Het kan evenwel, zo blijkt uit het antwoord van het Hof uit de tweede prejudiciële vraag, 
enkel om een aanvullende regeling gaan. Die mag niet voor gevolg hebben dat de consument 
geen beroep meer zou kunnen doen op de aansprakelijkheidsregelen van het gemeen recht en 
op de regeling van onrechtmatige bedingen. 
 
Het Grondwettelijk Hof heeft immers uitdrukkelijk voor recht gezegd28 dat enkel indien de 
regeling in de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van het Waalse Gewest van 12 
april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt  in die zin wordt 
geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst zou sluiten met een in dat decreet 
beoogde netbeheerder, niet verbiedt om het in de artikelen 74 en volgende van de wet 
marktpraktijken bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te genieten, er geen schending is 
van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet. 
 
Dit was trouwens ook uitdrukkelijk zo bepaald in  artikel 25septies van de 
compensatieregeling van het Waalse Gewest: de specifieke regeling verhindert de toepassing 
niet van andere wettelijke bepalingen die het mogelijk maken om de aansprakelijkheid  van 
de netbeheerder  in te roepen. 
 
 
C. Goedkeuring van de reglementen en de modelcontracten door de Gewestelijke 
controle-instanties 
 
De distributienetbeheerders voeren  aan dat hun “reglementen” (en modelcontracten) zijn 
goedgekeurd door de Gewestelijke controle-instanties, zoals de CwaPE (Wallonië), BruGel 
(Brussel), en de VREG (Vlaanderen). Die “goedkeuring” vindt men bijvoorbeeld, wat het 
Vlaamse Gewest betreft,  in artikel I.3.1.2. van het Technisch Reglement voor Elektriciteit. 

                                                             
25 Het betrof hier het beroep tegen een vordering tot staking ingesteld door de vzw Verbruikersunie Test-
Aankoop tegen het aansluitingsreglement van een Waalse distributienetbeheerder. 
26 Te raadplegen via de website van het Grondwettelijk Hof : www.const-court.be.  
27

 Punten B.5. tot B.7. van het Arrest nr. 101/2013 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof. 
28

 Zie ook punt B.10. van het arrest nr. 101/2013 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof. 
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Reglementen en modelcontracten van de distributienetbeheerder treden maar in werking twee 
maanden nadat ze aan de VREG zijn “overgemaakt voor kennis en commentaar”.  
 
De Commissie voor onrechtmatige bedingen stelt echter vast dat de “goedkeuring” door de 
regulatoren zoals bijvoorbeeld de VREG voor het Vlaamse Gewest strikt gezien geen 
betrekking kan hebben op het evenwicht tussen de contractuele rechten en plichten zoals 
bedoeld in de regeling van onrechtmatige bedingen. Wat zulk evenwicht betreft, heeft de 
VREG geen enkele opdracht gekregen in het energiedecreet. Ook de federale controle-
instantie, de CREG, heeft niet die opdracht.  
 
De vertegenwoordigers van de sector voeren wel aan dat de regulatoren hiermee in 
werkelijkheid rekening gehouden heeft in het kader van hun opdracht van toezicht houden op 
de kwaliteit van de dienstverlening van de verschillende spelers op de markt. 
 
D. Aansprakelijkheidsregeling in het Vlaamse Decreet en mogelijkheid tot 
schadevergoeding krachtens het gemeen recht en de bepalingen inzake onrechtmatige 
bedingen 
 
Zoals reeds is besproken, is in het arrest nr. 101 van 9 juli 2013 van het Grondwettelijk Hof 
met betrekking tot de grondwettelijkheid van het Decreet van het Waalse Gewest van 12 april 
2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt betreffende de 
organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt (naar aanleiding van de invoering, bij 
artikel 41 van het decreet van 17 juli 2008, van de artikelen 25bis tot 25septies, de 
‘compensatieregeling’), duidelijk naar voor gekomen dat deze compensatieregeling niet tot 
gevolg kan hebben dat de consument hierdoor zijn bescherming krachtens de wetgeving 
inzake onrechtmatige bedingen zou verliezen. 
 
 
De mogelijkheid van “andersluidende contractuele bepalingen” wordt in het Vlaams Decreet 
van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 
betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders29,  niet uitgesloten (zie onder meer de 
ingevoerde artikelen 4.1.11/1 en 4.1.11/2, eerste lid, in fine, van het Vlaamse Decreet). 
 
Evenwel heeft de Raad van State er in zijn  advies over dit decreet30 reeds terecht op gewezen 
dat die mogelijkheid in de praktijk zeer beperkt is. Dat is ten eerste het gevolg van een 
cassatiearrest van 8 maart 2012 waarin uitdrukkelijk beslist wordt dat afwijkingen van 
aanvullend recht weliswaar bij contract kunnen worden vastgelegd maar niet in de eigen 
reglementen van de netbeheerders31. 
  
Ten tweede zal het door aanpassing van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en 
Gas niet meer mogelijk zijn om met kleine afnemers een contractuele relatie te hebben.  
 
Artikel III.5.2.2, § 2, van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit bepaalt dat “voor 
aansluitingen op het laagspanningsnet geen aansluitingscontracten ondertekend worden. Voor 
die aansluitingen op het laagspanningsnet worden de voorwaarden opgenomen in het 
aansluitingsreglement van de elektriciteitsdistributienetbeheerder”. Ook voor aansluitingen 

                                                             
29

 B.S. 31 januari 2014. 
30

 Parl. St., Vlaams Parlement, nr. 2291 (2013-2014), nr. 1, p. 111-122. 
31

 A.R. nr. C.11.0027.N 
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op het aardgasnet met een aansluitingscapaciteit van minder dan 300 kubieke meter wordt in 
artikel III.5.2.2, § 2, van het Technisch Reglement Distributie Gas bepaald dat enkel het 
aansluitingsreglement van toepassing is, dat  de verhoudingen en voorwaarden regelt met 
betrekking tot de aanleg en het gebruik van de aansluiting tussen de 
aardgasdistributienetbeheerder en de eigenaar, als de aardgasdistributienetgebruiker niet de 
eigenaar is van de aan te sluiten of aangesloten installatie of het gebouw of als de 
aardgasdistributienetgebruiker niet bekend is op de toegangspunten in kwestie.  
 
De rechtsgrond voor het uitvaardigen van aansluitingsreglementen bevindt zich dus in het 
technisch reglement32. Vanuit het oogpunt van delegatie van bevoegdheid tot het regelen van 
rechtsverhoudingen is het zeer twijfelachtig dat op deze manier aan de VREG, in een 
“technisch reglement” de bevoegdheid kan worden gegeven om te bepalen dat de verhouding 
tussen de DNB en de consument via een reglement zal lopen, meer nog: zal kunnen lopen als 
de DNB dat zelf beslist.33  
 
Ten aanzien van de ‘huishoudelijke netgebruiker’ geldt dus enkel het aansluitingsreglement. 
De distributienetbeheerder kan in dit geval dus geen “contractuele afwijking” maken van de 
compensatieregeling van het decreet of van de regeling van het BW.  
Bijgevolg zal ten aanzien van de huishoudelijke netgebruiker steeds toepassing zal moeten 
worden gemaakt van het decreet. 
 
Dit wordt uitdrukkelijk bevestigd in de Memorie van Toelichting bij het Vlaamse decreet met 
betrekking tot de aansprakelijkheid van de netbeheerders. Voor huishoudelijke klanten van 
elektriciteit en aardgas zullen steeds de bepalingen van het voorliggend decreet gelden. Deze 
huishoudelijke afnemers die volgens de Vlaamse decreetgever een reglementaire relatie 
hebben met de netbeheerder, kunnen geen beroep doen op afwijkende bepalingen34. 
 
De beperkingen in de aansprakelijkheid van de distributienetbeheerder die krachtens dit 
Vlaams Decreet gelden, zoals het bij artikel C.1.11/1, tweede lid,  ingevoerde maximum van 
2.000.000. per incident, en ook een strikte definitie van het begrip “storing” die beperkt wordt 
tot de overschrijding van de spanningsnorm (elektriciteit) of de afwijking van de toegelaten 
drukniveaus (gas) welke ook zouden gelden bij beroep op de bestaande gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheidsgronden, schijnen bijgevolg ook de federale aansprakelijkheidsregels te 
beperken zoals die onder meer volgen uit de dwingende regelen van de wet van 25 februari 
1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met gebreken, en de bepalingen inzake 
onrechtmatige bedingen, inzonderheid de artikelen VI.83, 13°, en 30°, van het WER. 
 
Dit schijnt ook zo bevestigd te worden in de memorie van toelichting bij het decreet35. De 
stellers van het ontwerp motiveren dat dit ertoe strekt de financiële positie, en dus de goede 
werking, van de netbeheerders te vrijwaren. De kerntaak van de distributienetbeheerders, 
namelijk het uitbaten van een veilig en betrouwbaar net, en het bewaren van het evenwicht op 
het net, waartoe de nodige investeringen en onderhoud vereist zijn, moeten gehandhaafd 
blijven. Een onbeperkte aansprakelijkheid en de daarmee samenhangende risico’s zijn 

                                                             
32

 In dezelfde zin F. COUSY, “De Vlaamse distributienetbeheerders voor elektriciteit en de bescherming van de 

consument”, D.C.C.R., 2007, nr. 175, 149, p. 168. 
33

 Men kan deze zaak vergelijken met de rechtspraak van de Raad van State over het KB plichtenleer van de 

vastgoedmakelaars. Zie o.a. Advies HRZKMO van 14 september 2006 en advies nr. 362 van de Raad voor het 

Verbruik van 7 september 2006. 
34

 Parl. St., Vlaams Parlement, stuk 2291, nr. 2, p. 5-6. 
35

 P. 7 van de memorie van toelichting. 
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onverzekerbaar, en zouden de financiële stabiliteit van de netbeheerders in het gedrang 
kunnen brengen. 
 
De Raad van State wees er in dit opzicht op dat dit dan wel geen onevenredige aantasting 
mag uitmaken van de federale bevoegdheid inzake het aansprakelijkheidsrecht. De Raad van 
State vervolgde dat “onder voorbehoud van het bestaan van feitelijke elementen waarvan de 
Raad van State geen kennis draagt, dit beginsel hierdoor niet lijkt te zijn geschonden36. 
 
 
E. Quid als enkel de compensatieregeling geldt bij het vaststellen van de respectieve 
rechten en plichten tussen distributienetbeheerder en distributienetgebruiker? 
 
De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen stelt vast dat voor wat het Waalse Gewest 
betreft, enkel de compensatieregeling zoals vastgesteld door het Waalse Decreet op de 
websites van de respectieve distributienetbeheerders terug te vinden is.  
 
Ook voor het Vlaamse Gewest zou, in uitvoering van het Vlaamse decreet dat de 
compensatieregeling uitvaardigt,  in samenspraak met de VREG een ‘gezamenlijk’ reglement 
worden uitgevaardigd, en zou voor de aansprakelijkheidsregeling van de 
distributienetbeheeerders enkel de regeling bij decreet mogen gelden.  
 
De Commissie heeft hierbij reeds opgemerkt dat een dergelijke decretale vergoedingsregeling 
“de toepassing van andere wettelijke bepalingen niet mag verhinderen die het mogelijk 
maken om de verantwoordelijkheid van de netbeheerder in vraag te stellen”. 
 
Indien bijgevolg enkel de decretale compensatieregeling zou kunnen worden ingeroepen bij 
schade, door de distributienetgebruiker, die toerekenbaar is aan de distributienetbeheerder, 
staat een dergelijke regeling op gespannen voet met wat het Grondwettelijk Hof oordeelde in 
het arrest nr. 101 van 9 juli 2013, namelijk dat de Gewesten weliswaar extra kwalitatieve 
voorwaarden kan vaststellen ten opzichte van de bepalingen die de federale wetgever heeft 
opgenomen met betrekking tot onrechtmatige bedingen, maar dat hierdoor geen afbreuk mag 
gedaan worden aan deze dwingende regels inzake consumentenbescherming. Regelingen 
waarbij de indruk wordt gewekt dat enkel de decretale compensatieregeling kan worden 
ingeroepen, geven de consument bijgevolg een dermate verkeerd beeld van zijn rechten en 
plichten (transparantievereiste van artikel VI.37, § 1, WER) dat dit een kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en plichten van de partijen schept ten nadele van de 
consument (algemene norm inzake onrechtmatige bedingen, artikel I.8.22°, WER). 
 
De Commissie is daarnaast van mening dat indien de indruk wordt gewekt dat enkel deze 
decretale regeling geldt voor de ‘huishoudelijke netgebruiker’ (die consument is), zonder 
hem erop te wijzen dat de consument zich voor wat de bescherming van zijn rechten en 
plichten ook op  het gemene privaatrecht en de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen 
kan beroepen, er sprake kan zijn van een misleiding van de consument met betrekking tot zijn 
contractuele rechten en bijgevolg een misleidende handelspraktijk in de zin van artikel VI.97, 
7°, WER. 
 
Besluit met betrekking tot Hoofdstuk 2: 
 

                                                             
36

 Vlaams Parlement, Stuk 2291 (2013-14), nr. 1, p. 118. 
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De Gewesten zijn bevoegd voor de gewestelijke aspecten van energie, waaronder veel 
aspecten die een omzetting vormen van de sectoriële energierichtlijnen (met onder meer de 
zogenaamde openbare dienstverplichtingen).  
 
In dat kader hebben de Gewesten ook recentelijk een forfaitaire compensatieregeling bij 
decreet of ordonnantie vastgelegd. 
 
De Commissie brengt in dat verband nogmaals het arrest nr. 101/2013 van 9 juli 2013 van het 
Grondwettelijk Hof in herinnering, waar ten aanzien van de Waalse regeling voor recht werd 
gezegd dat “enkel indien de regeling in de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van 
het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst 
zou sluiten met een in dat decreet beoogde netbeheerder, niet verbiedt om het in de artikelen 
74 en volgende van de wet marktpraktijken bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te 
genieten, er geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.” De Gewesten 
mogen met andere woorden geen afbreuk doen aan de federale regels inzake 
consumentenbescherming, waaronder het verbod op onrechtmatige bedingen. 
 
Bijgevolg is de Commissie van mening dat regelingen die laten uitschijnen dat de consument 
enkel een beroep kan doen op deze decretale compensatieregeling op gespannen voet staan 
met de conclusies van het Grondwettelijk Hof ter zake. Regelingen waarbij de indruk wordt 
gewekt dat enkel de decretale compensatieregeling kan worden ingeroepen, geven de 
consument bijgevolg een dermate verkeerd beeld van zijn rechten en plichten 
(transparantievereiste van artikel VI.37, § 1, WER) dat dit een kennelijk onevenwicht tussen 
de rechten en plichten van de partijen schept ten nadele van de consument (algemene norm 
inzake onrechtmatige bedingen, artikel I.8.22°, WER). 
 
 Een dergelijke voorstellingswijze kan bovendien ook als een misleidende handelspraktijk 
(art. VI.97, 7°, WER) worden beschouwd.  
 
 
Wat het voorliggend advies betreft, verduidelijkt de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen tenslotte dat ze zich bij haar onderzoek enkel gebaseerd op de nog bestaande 
aansluitingsreglementen van de distributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest en het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest37. Deze figureren nog steeds op de websites van de 
betrokken distributienetbeheerders en regelen tot nader order de respectieve rechten en 
plichten. 
 
 
Hoofdstuk 3. Onderzoek van de overgemaakte aansluitingsreglementen 

 

I. Informatieverstrekking over het ‘reglement’ 

                                                             
37

 Wat de distributienetbeheerders in het Waalse Gewest betreft, trof de Commissie enkel een weergave van 

het Waalse decreet inzake de compensatieregeling aan, maar trof ze geen aansluitingsreglementen (meer) 

aan.  
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A. Totstandkoming van de aansluiting: onderscheid nieuwe aansluiting vs. nieuwe 
eigenaar of huurder 

De distributienetbeheerder is voor wat betreft de aansluiting op het energienetwerk en het 
'vervoer' van energie (gas of elektriciteit) een onderneming in de betekenis van het Wetboek 
van economisch recht. Artikel VI.2 van het WER is dan ook van toepassing. De 
distributienetbeheerder is ertoe gehouden om de consument vooraleer deze laatste wordt 
gebonden door de overeenkomst op duidelijke en begrijpelijke wijze informatie te 
verstrekken, onder meer over de voornaamste kenmerken van het product (art VI.2, 2° WER) 
en desgevallend betreffende de verkoopsvoorwaarden, rekening houdend met de door de 
consument uitgedrukte behoefte aan informatie en rekening houdend met het door de 
consument meegedeelde of redelijkerwijze voorzienbare gebruik (art. VI.2, 7°, WER). 

Dat de consument daadwerkelijk de gelegenheid moet hebben om kennis te nemen van alle 
bedingen (of voorwaarden) is ook in het kader van de beoordeling van het onrechtmatige 
karakter van bedingen (of voorwaarden) van wezenlijk belang. Dit geldt ook voor bepaalde 
aspecten die worden gespecificeerd in 'dwingende wettelijke of bestuursrechtelijke 
bepalingen' en die deze verhouding rechtstreeks aanbelangen38. 

Voor wat deze actieve informatieverplichting in hoofde van de distributienetbeheerder 
betreft, moet echter de hiernavolgende opmerking worden gemaakt. 

Enkel voor het verzorgen van nieuwe aansluitingen heeft de eigenaar van de woning 
rechtstreeks met de distributienetbeheerder te  maken39. In alle andere gevallen (bij 
verandering van eigenaar, huurder) komt de distributienetgebruiker voor wat zijn aansluiting 
betreft, alleen  in contact met zijn energieleverancier.  

Mede rekening houdend met de structuur van de 'geliberaliseerde' energiemarkt is in het 
Akkoord en de Gedragscode Energie ervoor geopteerd om één factuur te maken. Die heeft 
dan betrekking op alle kosten en taksen, ook op de vergoeding voor het netbeheer. Die 
factuur wordt door de elektriciteitsleverancier gemaakt en de vordering wordt ook door hem 
geïnd. 

In het advies nr. 30 inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen 
energieleveranciers en consumenten (30 maart 2011) maakte de Commissie daarom impliciet 
de aanbeveling om de essentiële informatie omtrent de voorwaarden van de 
distributienetbeheerder die de verhouding met de distributienetbeheerder rechtstreeks 
beïnvloeden via de leverancier te laten meedelen aan de distributienetgebruiker. 

Het lijkt de Commissie aangewezen dat de betrokken marktspelers, namelijk de 
distributienetbeheerders en de energieleveranciers, in overleg met de bevoegde overheden, 
een regeling treffen opdat gewaarborgd zou worden dat de consument de essentiële 

                                                             
38

 HvJ, 26 april 2012, zaak nr. C-472/10 (Invitel), punten 28 en 29 en eerste dictum. 
39

 Voor wat het opnemen van de meterstand betreft, worden die gegevens aan de leverancier doorgegeven, 

die de eindafrekening maakt op basis hiervan. 
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informatie met betrekking tot zijn rechten en plichten ten aanzien van de 
distributienetbeheerder zou verkrijgen. 

Aangetroffen bepalingen inzake informatieverstrekking 

-De meeste distributienetbeheerders bepalen dat: “Dit reglement wordt gepubliceerd op de 
website van de DNB, ligt ter inzage op de klantendiensten van de DNB en wordt op 
eenvoudig verzoek opgestuurd door de DNB.” 

- Eén DNB bepaalt dat “De DNG zal het reglement toegestuurd krijgen ter gelegenheid van 
een nieuwe aansluitingsaanvraag”. 

 

Aanbevelingen van de COB: 

Ook voor wat de aansluitingsreglementen van de distributienetbeheerders betreft, geldt het 
principe van de actieve informatieverplichting omtrent de voorwaarden van het reglement, en 
is een publicatie van dit reglement op de website van de distributienetbeheerder, hoewel dit 
ongetwijfeld bijdraagt tot de transparantie en ten volle aangemoedigd wordt door de COB, 
niet voldoende.  

Dit principe kan enkel in werkelijkheid toepassing vinden wanneer de distributienetbeheerder 
rechtstreeks in contact treedt met de distributienetgebruiker-eigenaar, wat eerder 
uitzonderlijk is. Gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe aansluitingsaanvraag waarbij de 
distributienetbeheerder rechtstreeks in contact treedt met de distributienetgebruiker-
eigenaar, dan moet de distributienetbeheerder de eigenaar naar aanleiding van zijn 
aansluitingsaanvraag in kennis stellen van het aansluitingsreglement. 

Meestal treedt de netgebruiker – wat logischerwijze volgt uit het geliberaliseerde 
marktmodel- enkel in contact met de energieleverancier. Teneinde te beantwoorden aan het 
principe van actieve informatieverstrekking, dient de distributienetbeheerder bijgevolg het 
nodige te doen opdat de leverancier de gebruiker/consument in kennis kan stellen van dit 
reglement, en hem de effectieve mogelijkheid kan geven om kennis te nemen van de inhoud 
van dit reglement met vooral de noodzakelijke rechten en plichten, bijvoorbeeld met 
betrekking tot storingen in het netwerk. 

Het is aangewezen dat de betrokken marktspelers, namelijk de distributienetbeheerders en de 
energieleveranciers, in overleg met de bevoegde overheden, een regeling treffen opdat 
gewaarborgd zou worden dat de consument de essentiële informatie met betrekking tot zijn 
rechten en plichten ten aanzien van de distributienetbeheerder zou verkrijgen. 

 

B. Wijzigingen aan het aansluitingsreglement 
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- Wijzigingen ten gevolge van gewijzigde regelgeving 

In de onderzochte aansluitingsreglementen wordt doorgaans bepaald dat “beide partijen 
erkennen dat dit contract integraal onderworpen is aan de bepalingen van het TRE en alle 
eventuele latere, door de gewestelijke regulator vastgestelde en gepubliceerde wijzigingen 
hierop.” (art. 3, tweede lid). 

Vanuit het oogpunt van de onrechtmatige bedingen kan men er geen bezwaar tegen hebben 
dat het contract door reglementering wordt beheerst en dat nieuwe reglementering op een 
lopend contract van toepassing zal zijn. Het gaat niet om eenzijdige wijzigingen door de 
onderneming die met de consument contracteert. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor wijzigingen 
in de distributienettarieven zoals die rechtstreeks zouden volgen uit een beslissing van de 
betrokken regulator. 

Indien deze  wijziging echter rechtstreekse implicaties heeft voor de rechten en plichten van 
de distributienetgebruiker, lijkt het de Commissie noodzakelijk dat de distributienetgebruiker 
hierover wordt ingelicht in het kader van een afweging van de belangen van beide partijen40.  

 

- Eenzijdige wijzigingen 

Los van de wijzigingen aan het technisch reglement bepalen sommige 
aansluitingsreglementen dat de distributienetbeheerder het recht heeft het 
aansluitingsreglement eenzijdig te wijzigen. 

Artikel VI.83, 2° WER bepaalt in dit opzicht dat bij eenzijdige wijzigingen van de 
voorwaarden en de prijs in overeenkomsten van onbepaalde duur, de consument het recht 
moet hebben om de overeenkomst zonder kosten of schadevergoeding te beëindigen en hem 
daartoe een redelijke termijn moet worden gelaten. 

Gezien de marktsituatie (de DNB heeft een ‘wettelijk monopolie’ voor een bepaald 
territoriaal gebied) heeft een dergelijk beëindigingsrecht echter geen enkele zin. 

In een dergelijke marktsituatie blijft een verbod om de wezenlijke kenmerken van de 
dienstverlening en de prijs eenzijdig te wijzigen noodzakelijk teneinde de belangen van de 
consument voldoende te vrijwaren.  Hiervan kan enkel afgeweken worden indien door de 
overheid op democratische wijze anders beslist zou worden, met inachtneming van alle 
betrokken belangen. Voor iedere wijziging aan het aansluitingsreglement is de goedkeuring 
van de Gewestelijke controle-instanties vereist. Samen met een tijdige mededeling van deze 
wijzigingen mag verhoopt worden dat de belangen van de distributienetgebruiker langs die 
weg voldoende gevrijwaard worden. 

Aanbevelingen van de COB: 

                                                             
40

 Zie in dezelfde zin het arrest van21 maart 2013 van het Europese Hof van Justitie, nr. C-92/11, RWE-Vertrieb, 

inzonderheid Punt 53. 
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Uit de transparantieverplichting en als criterium voor het beoordelen van het onrechtmatig 
karakter van clausules volgt dat indien wijzigingen in het regelgevend kader, zoals 
bijvoorbeeld wijzigingen aan het Technische Reglement of wijzigingen aan het 
distributienettarief zoals deze rechtstreeks volgen uit een beslissing van de betrokken 
overheid rechtstreekse repercussies hebben voor de distributienetgebruiker, de 
distributienetgebruiker hiervan in kennis moet gesteld worden, rekening houdend met het 
bestaande marktmodel (zie hoger, aanbevelingen omtrent de informatieverstrekking). 

Eenzijdige wijzigingen van de prijs en de voorwaarden die door de DNB worden 
aangebracht aan het aansluitingsreglement lijken de COB onrechtmatig, en een 
beëindigingsrecht in hoofde van de gebruiker vrijwaart in dit opzicht, gezien de 
marktsituatie, de rechten van de consument niet.  

Ook wat de infoverstrekking van eenzijdige wijzigingen en het waarborgen van de positie van 
de consument bij eenzijdige wijzigingen betreft, is het aangewezen dat de betrokken 
marktspelers, namelijk de distributienetbeheerders en de energieleveranciers, in overleg met 
de bevoegde overheden, een regeling treffen opdat de consument afdoende geïnformeerd 
wordt, en opdat zijn belangen in voldoende mate gewaarborgd worden bij eenzijdige 
prijsverhoging. 

 

II. Transparantie 

Artikel VI.37, § 1 WER bepaalt dat “indien alle of bepaalde bedingen van een overeenkomst 
tussen een onderneming en een consument schriftelijk zijn, deze op duidelijke en 
begrijpelijke wijze moeten zijn opgesteld”. In artikel VI.82, tweede lid, WER wordt gesteld 
dat voor de beoordeling van het onrechtmatige karakter tevens rekening moet worden 
gehouden met deze duidelijkheids- en begrijpelijkheidsvereiste. 

Uit recente arresten van het Europese Hof blijkt trouwens duidelijk dat de transparante wijze 
waarop de rechten en de plichten van de betrokken partijen zijn gespecificeerd een 
wezenlijke factor is bij de beoordeling van de rechtmatigheid van bedingen of voorwaarden41. 
De consument moet op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria zijn respectieve rechten 
en plichten kunnen inschatten. Wanneer bepaalde aspecten van deze bedingen of 
voorwaarden worden gespecificeerd door wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen is het 
essentieel dat de verkoper de consument in kennis stelt van die bepalingen42. 

Naar aanleiding van het onderzoek van de aansluitingsreglementen, heeft de Commissie twee 
hoofdopmerkingen met betrekking tot de transparantie van deze reglementen. 

 

A. Expliciet vermelden van relevante bepalingen uit het Technisch reglement 

                                                             
41

 Zie opnieuw onder meer het arrest RWE-Vertrieb, arrest C-92/11, nr. 49. 
42

 Zie het hoger geciteerde arrest Invitel, nr. 29. 
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Vooreerst verwijzen de aansluitingsreglementen voortdurend naar het Technisch Reglement 
voor bepaalde aspecten, bijvoorbeeld voor de relevante definities, onder meer van wie de 
distributienetgebruiker is. 

Voor de begrijpelijkheid van het aansluitingsreglement is het wezenlijk dat de wezenlijke 
begrippen in het aansluitingsreglement zelf opgenomen worden. Dit kan eventueel ook via 
een glossarium gebeuren. 

 

B. De bepalingen van het aansluitingsreglement geven de minimale technische eisen 
inzake het vervoer van energie niet weer op adequate wijze 

Zoals in hoofdstuk 2 aan bod kwam, legt de Gewestelijke overheid, via het Technisch 
Reglement (hierna weergegeven als TRE) verschillende minimale eisen op aan de 
distributienetbeheerders, onder meer met betrekking tot onderbreking van stroomvoorziening 
en problemen met de aansluiting.  

Naar het oordeel van de Commissie stellen de distributienetbeheerders deze eisen minimaal, 
en op niet adequate wijze weer in hun aansluitingsreglement zodat de gemiddelde consument 
geen juiste inschatting kan maken van zijn respectieve rechten en plichten. 

Bijvoorbeeld: 

a. Systematisch bepalen dat het om een middelenverbintenis gaat 

De meeste distributienetbeheerders bepalen voor wat hun verbintenis betreft enkel dat zij 
instaan voor de exploitatie, het onderhoud en de ontwikkeling van het distributienet op basis 
van een middelenverbintenis zoals beschreven in het TRE.” 

De bepaling laat verstaan dat het om een middelenverbintenis gaat en – wat dan voor 
iedereen duidelijk is (sic)  – geen resultaatsverbintenis.  

De consument moet het zelf maar verder uitvissen hoe het TRE die middelenverbintenis dan 
beschrijft. 

Er kan bijvoorbeeld verwezen worden naar artikel I.1.2.1 van het Technisch Reglement voor 
de distributie van elektriciteit voor wat het Vlaamse Gewest betreft43. Op de eerste plaats 
luidt het daar dat de DNB de taken uitvoert die het energiedecreet en de uitvoeringsbesluiten 
hem opleggen. Dat is geen middelenverbintenis, maar dat is ook niet specifiek. Men moet dus 
verder zoeken welke taken aan de DNB worden opgelegd. 

De tweede en derde paragraaf van het geciteerde artikel preciseren de verplichting van de 
DNB om “alles wat redelijkerwijs in zijn mogelijkheden ligt, in het werk te stellen” om 
onderbrekingen van de stroomvoorziening en van aansluiting te vermijden en de verplichting 

                                                             
43

 Zie http://www.vreg.be/sites/default/files/uploads/trde_versie_15_mei_2012.pdf 
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om “alle redelijke middelen die van hem verwacht kunnen worden, ter beschikking te stellen” 
om elektriciteit van de genormeerde spanning te leveren. 

De middelenverbintenis “zoals beschreven in het TRE” is dus niet zomaar een 
middelenverbintenis. De levering van elektriciteit verwijst naar de inspanningen die men 
normaal moet verwachten. Maar overigens gaat het om het halen van een norm die speling 
toelaat. Het voorkomen van onderbrekingen verwijst naar “alles wat redelijkerwijs in zijn 
mogelijkheden ligt”.  

De gemiddeld aandachtige consument die de preciseringen zou lezen van het TRE, mag naar 
het oordeel van de Commissie terecht grotere verwachtingen zou hebben t.a.v. de DNB dan 
bij het enkele lezen van “op basis van een middelenverbintenis zoals beschreven in het TRE.”  

De DNB stelt in dit opzicht zijn taak bewust minimaal voor in zijn reglement. 

b. uitgebreide plichten en minimale rechten 

Na de bepaling over de verbintenis van de DNB worden in de onderzochte reglementen op 
uitvoerige wijze de rechten en plichten van de distributienetgebruiker en van de eigenaar 
beschreven. 

Wat “rechten” betreft, handelen de betrokken bepalingen doorgaans alleen over de 
vermindering of het uitsluiten van rechten van DNG en eigenaar in gevallen waarin aan de 
uitgebreide verplichtingen niet tegemoet is gekomen. 

Bij wijze van voorbeeld kan op de volgende bepaling worden gewezen:  

“De DNG en de eigenaar zullen ervoor zorgen dat de toegankelijkheid van de Installaties 
van de DNG en de aansluiting (inclusief de meetinrichting) voor de DNB op ieder ogenblik 
verzekerd is teneinde in de mogelijkheid gesteld te worden alle exploitatieverrichtingen te 
kunnen uitvoeren en zijn controlerecht op de installaties te kunnen uitoefenen. (…) In geen 
geval is de DNB aansprakelijk voor beschadiging van de aansluiting veroorzaakt op een 
ogenblik waarop hij geen toegang had of kon hebben.” 

De relevante bepaling van het TRE luidt als volgt44:  

“Met inachtname van (grond)wettelijke bepalingen, heeft de 
elektriciteitsdistributienetbeheerder het recht op toegang tot de installaties, vermeld in 
Artikel I.1.2.1§1, om er inspecties, testen of proeven uit te voeren. De 
elektriciteitsdistributienetbeheerder heeft tevens het recht om exploitatiehandelingen uit te 
voeren op functionele delen. De elektriciteitsdistributienetgebruiker zorgt voor een 
permanente toegang voor de elektriciteitsdistributienetbeheerder of verschaft hem die 
onmiddellijk op eenvoudig mondeling verzoek.” . 

                                                             
44

 Art. I.4.1.1., § 2, TRE. 
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In vergelijking met het TRE valt vooral het wegbedingen van aansprakelijkheid op: “In geen 
geval is de distributienetbeheerder aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de aansluiting 
op een ogenblik waarop hij er geen toegang toe had of kon hebben.”  

Dat is, vooreerst, redelijk onverstaanbaar. Volgens het geciteerde reglement gaat het om 
schade die is “veroorzaakt” op het ogenblik waarop de DNB geen toegang had. Er mag van 
uitgegaan worden dat het gaat om het ontstaan van schade en niet op de oorzaak ervan. Op de 
tweede plaats wordt hier aansprakelijkheid van de netbeheerder wegbedongen ongeacht het 
oorzakelijke verband tussen het niet toegankelijk zijn van het gebouw en (het verdere verloop 
van) de schade. Zelfs het aantonen van een tekortkoming van de DNB  of een fout in een 
zaak “van” de DNB worden niet als mogelijkheid genoemd om deze laatste toch 
aansprakelijk te stellen. 

c. niet opnemen van procedure van meting bij stroomstoring 

Zoals later in het advies naar voor komt, is het bij het beoordelen van de eventuele 
aansprakelijkheid bij variaties in spanning en frequentie van het elektriciteitsnetwerk 
noodzakelijk om na te gaan of de spanning een bepaalde toegelaten norm niet overschrijdt. 
Om dit na te gaan, wordt de DNB in het Technisch Reglement voor Elektriciteit ertoe 
verplicht om metingen uit te voeren op verzoek van de klant. Bij overschrijding moet de 
DNB de kosten van meting dragen. Als er geen afwijking is maar er zich toch problemen 
stellen, kunnen langdurige metingen verricht worden. Kan er geen significante fout 
vastgesteld worden, dan zijn de verplaatsingskosten voor rekening van de aanvrager 
(distributienetgebruiker)45. 

Voorts moeten vanuit het oogpunt van de gebruiker/consument de spanningsnormen 
waarover het gaat, ook al gaat het om technische normen,  minstens kosteloos toegankelijk en 
kenbaar te zijn46. 

Zoals de vertegenwoordigers van de sector terecht opmerken, weigert het Bureau voor 
Normalisatie op grond van het auteursrecht om deze normen gratis ter beschikking te stellen.   

C. Bijkomende opmerkingen 

1. weinig duidelijke opdeling gelet op de verschillende taken van de DNB en nood tot 
aanpassing reglement aan nieuw ‘geliberaliseerd’ marktmodel 

Het aansluitingsreglement regelt vooral twee aspecten van de prestaties van de 
distributienetbeheerder: het realiseren van een (nieuwe) aansluiting op het energienet, 

                                                             
45

 Art. V.2.7.7. TRE Vlaams Gewest. 
46

 Zoals uit de opmerkingen van de vertegenwoordigers van de sector en de organisaties die de 

ondernemingen vertegenwoordigen terecht blijkt, heeft de problematiek van de toegankelijkheid van deze 

technische normen te maken met auteursrechten op deze normen, die de bevoegde instantie, het Bureau voor 

Normalisatie (NBN) vordert. In aansluiting op wat de Raad van State, afdeling Wetgeving, onder meer in haar 

advies op het Decreet van 20 december 2013 houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 

betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders, reeds herhaaldelijk opmerkte (zie Parl. St., Vlaams Parlement, 

stuk 2291 (2013-2014, nr. I-, p. 119), pleit de COB ervoor dat deze problematiek op een horizontale manier 

moet worden onderzocht en opgelost. 
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desgevallend samen met het installeren van een gas- of – elektriciteitsmeter, en de respectieve 
rechten en plichten met betrekking tot het vervoer van energie en gas. 

De Commissie merkt vooreerst op dat een duidelijker opdeling van de voorwaarden 
naargelang de respectieve taak zou bijdragen tot meer transparantie in hoofde van de 
consument. 

Zo zullen de bepalingen inzake betalingen enkel gelden indien het gaat om de aansluiting en 
werken aan de aansluiting waarvoor de DNB rechtstreeks factureert, niet over de vergoeding 
aan de DNB, die via de leverancier vereffend wordt. De aansluiting betreft ook enkel de 
eigenaar, en niet de gebruiker in het algemeen.  

Ten tweede zijn een aantal bepalingen van de onderzochte aansluitingsreglementen niet 
nuttig meer in het kader van de opsplitsing tussen energieleverancier en 
distributienetbeheerder, zoals de bepalingen inzake de ‘eenmalige en periodieke 
vergoedingen’. 

De Commissie voor Onrechtmatige Bedingen wees in haar advies energieleveranciers ook op 
het gebrek aan afstemming tussen wat in de reglementen van de distributienetbeheerders 
bepaald is, en de contractvoorwaarden in de contracten van de energieleveranciers, in het 
bijzonder voor wat de rechtzetting van fouten in de facturering betreft47. Aangezien het 
energieverbruik rechtstreeks door de leverancier wordt gefactureerd, en fouten in de 
facturatie ook het gevolg kunnen zijn van een niet-correcte meteropname, is een duidelijke 
regeling en afstemming, onder meer wat de termijnen betreft, van belang voor de gemiddelde 
consument. 

Bij het ontdekken van een vergissing in de factuur na de betaling  stellen de meeste 
reglementen van distributienetbeheerders daarnaast dat partijen ‘overleg plegen om tot een 
vergelijk te komen’. De rechtzetting is dan mogelijk tot twaalf maanden na de uiterste 
betalingsdatum van de te verbeteren factuur. De Commissie vraagt zich hierbij af of een 
procedure als het ‘komen tot een vergelijk’ bij het ontdekken van een fout in de factuur na 
betaling wel aangepast is. 

Door de distributienetbeheerders wordt toegelicht dat deze ‘procedure’ vooral toegepast 
wordt in het kader van diefstal van gas of elektriciteit. 

De Commissie is hierbij van oordeel dat een dergelijke regeling te weinig tegemoetkomt aan 
de rechten van de consument die benadeeld is door een foute facturering die toerekenbaar is 
aan de distributienetbeheerder en vanaf de vaststelling van deze toerekenbare fout 
terugbetaald moet worden bij een fout in zijn nadeel. 

2. Transparantie inzake voorwaarden tot aansluiting 

                                                             
47

 Zie COB 30, Advies inzake de algemene voorwaarden tussen energieleveranciers en consumenten, p. 18-19. 
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Onduidelijk is ook bijv.-b. de bepaling waarbij de ‘eenmalige vergoeding voor aansluiting’ 
een noodzakelijke maar geen voldoende voorwaarde voor de indienststelling van de 
aansluiting uitmaakt.  

Uit de toelichting van een distributienetbeheerder mocht de Commissie vernemen dat een 
aansluiting pas na de goedkeuring van de bevoegde overheid mag geactiveerd of in dienst 
gesteld worden. 

Teneinde duidelijkheid en objectiviteit in hoofde van de consument te bereiken, is het 
volgens de Commissie noodzakelijk dit toe te voegen in de betrokken clausules. 

Aanbevelingen van de Commissie: 

De verplichting tot duidelijke en begrijpelijke formulering van de geschreven clausules houdt 
in dat de gemiddelde consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria zijn rechten 
en verplichtingen goed kan inschatten. 

Wat de onderzochte reglementen betreft, beveelt de Commissie vooreerst aan dat de 
begrippen die nadere duiding behoeven met betrekking tot de respectieve rechten en 
verplichtingen opgenomen worden in het reglement. Een verwijzing naar het ‘Technische 
reglement voor elektriciteit en gas’ voldoet in ieder geval niet. 

De Commissie pleit vervolgens ook voor een inhoudelijk duidelijker opdeling naargelang de 
taak van de distributienetbeheerder. De bepalingen die betrekking hebben op de aansluiting 
tot het energienet en deze met betrekking tot het transport van energie moeten bijgevolg 
duidelijker van elkaar onderscheiden worden.  

De reglementen van de distributienetbeheerders dienen vervolgens te beantwoorden aan de 
minimale eisen die in het Technisch Reglement voor elektriciteit/gas gesteld worden. 

Bepalingen in de reglementen die de verbintenissen waartoe de DNB’s gehouden zijn 
minimaliseren of op niet-correcte wijze weergeven, kunnen op zich als onrechtmatig 
beschouwd.  

Zo dient de verbintenis waartoe de distributienetbeheerder gehouden is om ‘alles wat 
redelijkerwijs in zijn mogelijkheden ligt in het werk te stellen om onderbrekingen van 
stroomvoorziening en van aansluiting te vermijden, en om “alle redelijke middelen die van 
hem verwacht kunnen worden om elektriciteit van de genormeerde spanning te leveren, 
duidelijk bedongen worden, en volstaat het niet dit als een ‘middelenverbintenis’ te 
omschrijven en voor de rest te verwijzen naar het Technische Reglement. 

Zo dienen de bepalingen omtrent de respectieve aansprakelijkheid correct weer te geven 
welke de respectieve rechten, plichten, verantwoordelijkheden zijn. 

De geldigheid van exoneratiebedingen hangt in eerste instantie af van de omstandigheid dat 
de opsteller op duidelijke wijze bepaalt dat hij niet aansprakelijk is voor een bepaalde 
situatie. 
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Opdat de consument zijn rechten en verplichtingen goed kan inschatten, beveelt de 
Commissie tenslotte aan dat belangrijke bepalingen voorgeschreven door het Technisch 
Reglement, zoals de procedure van meting bij stroomstoring zoals geregeld in het Technisch 
Reglement op duidelijke wijze worden opgenomen in het aansluitingsreglement van de 
distributienetbeheerders. 
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III. Aansprakelijkheidsregeling 

 

A. Welke schade kan er worden geleden bij wanprestatie DNB? 

De taken die in het aansluitingsreglement geregeld zijn hebben enerzijds betrekking op het 
vervoer van energie en de stroomstoringen en spanningsverschillen die deze met zich kunnen 
meebrengen, en anderzijds de aansluiting op het netwerk en eventuele schade ten gevolge van 
werkzaamheden aan de aansluiting. Tenslotte regelen de onderzochte reglementen ook 
gevallen van overmacht en noodsituatie. 

Bij de beoordeling van de aansprakelijkheid en de schade bij vervoer van energie dient ermee 
rekening gehouden te worden dat bij elektriciteit de kwaliteit van het distributienet des te 
meer van belang is voor het voorkomen van stroomstoringen, waar het bij gas vooral gaat om 
de druk die op de leiding gezet wordt. 

De vertegenwoordigers van de sector wijzen erop dat het beantwoorden aan die normen voor 
wat elektriciteit betreft de laatste jaren nog bijkomend bemoeilijkt wordt door het gebruik of 
de injectie (zonnepanelen) van stroom in de verschillende huizen. Verminderingen en 
vermeerderingen in stroomsterkte vinden hun oorzaak voornamelijk in het gebruik door 
andere distributienetgebruikers (bijvoorbeeld indien hij ‘zwaardere elektrische producten met 
grote aanloopstroom gebruikt), of zoals gezegd hebben de ‘eigen installaties’ van gebruikers 
ook rechtstreeks een stroominjectie tot gevolg. 

Micro-onderbrekingen kunnen het gevolg zijn van veel factoren die de 
distributienetbeheerder niet in de hand heeft. Bijvoorbeeld een breuk in een 
hoogspanningskabel of centrale die ergens in het buitenland van het net afschakelt, of van 
kortsluitingen op of afrukkingen van leidingen door bliksem, omvallende bomen, werktuigen 
of zelfs de bovenbouw van schepen. De eerste veiligheidsmaatregel bestaat er dan in de 
leiding af te schakelen (via het openen van de scheidingsschakelaar en het doen ontploffen 
van de vonkboog die ontstaat na deze opening) en dan een andere feeder te zoeken. Dit zal 
normaal in tienden van seconden tot enkele seconden gebeuren. 

De distributienetbeheerder dient bij de stroom- (en gas-)voorziening zoveel als mogelijk met 
al deze factoren rekening te houden. 

 

B. Algemene opmerking: de betrokken bepalingen van de onderzochte 
aansluitingsreglementen creëren bewust verwarring 

De Commissie wenst vooreerst op te merken dat de voorwaarden, zoals deze geredigeerd 
zijn, bewust verwarring creëren ten aanzien van de gemiddelde consument.  

Zoals reeds hoger aangehaald bij de transparantievereiste, worden de minimale eisen die 
krachtens het technisch reglement gelden niet correct weergegeven en geminimaliseerd. 
Bovendien zijn de bepalingen van het reglement naar aanleiding van de uitspraken in de 
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arresten ten aanzien van de distributienetbeheerders, weliswaar formeel aangepast, maar 
blijven deze aanpassingen tot gevolg hebben dat de consument verkeerd wordt geïnformeerd 
over zijn wettelijke en contractuele minimale rechten. 

 

Bijvoorbeeld: 

Voor wat betreft variaties in  spanning op het energienetwerk is, zoals hierna uitgelegd wordt, 
de wet productenaansprakelijkheid  van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat het niet meer 
vereist is het bewijs van een fout te leveren voor de lichamelijke schade, noch voor de 
zaakschade boven een franchise van 500 euro. 

De aan de vonnissen en arresten aangepaste formulering luidt immers:  

“Onverminderd de toepassing van de wet van 25 februari 1991 op de aansprakelijkheid voor 
producten met gebreken, is de DNB uitsluitend aansprakelijk…, wanneer is aangetoond dat 
deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de DNB toerekenbare fout.” 

Op deze wijze wordt de indruk gecreëerd dat de consument een fout moet aantonen in hoofde 
van de DNB die de rechtstreekse oorzaak was van de schade.  

Dit is nog des te pijnlijker indien het betrekking heeft op de aansprakelijkheid voor 
lichamelijke schade of overlijden:  

“Onverminderd de toepassing van de wet van 25 februari 1991 op de aansprakelijkheid voor 
de producten met gebreken is de DNB volledig aansprakelijk voor lichamelijke schade en/of 
overlijden, waarvan is aangetoond dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan 
de DNB toerekenbare fout.” 

 

C. Aansprakelijkheidsregelingen met betrekking tot storingen op het energienetwerk 

 

 Doordat de distributienetbeheerder als taak heeft het omvormen van de 
hoogspanningsenergie in een voor de consument bruikbare laagspanning, neemt hij deel aan 
de productie van verbruikbare elektriciteit en wordt hij als producent beschouwd in de zin 
van de wet van 25 februari 1991 betreffende de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken48. 

De distributienetbeheerder moet er aldus voor zorgen dat de energie (zij het elektriciteit, zij 
het gas) in een voor de consument bruikbare vorm kan worden gebruikt. 

Het waarborgen van voldoende spanning op het net, in overeenstemming met de verwachte 
afname van energie, is een complex gegeven. Dit bepaalt ook de afgeleverde kwaliteit van de 
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energie. Verminderingen en vermeerderingen in stroomsterkte, met andere woorden een 
onregelmatige energie, zijn dus de belangrijkste oorzaak van hinder die de eindafnemer kan 
ondervinden, en hiervoor is de distributienetbeheerder verantwoordelijk49. 

De onregelmatigheid in stroomspanning vormt de belangrijkste oorzaak, maar mag niet als de 
enige oorzaak worden vastgelegd bij het bepalen van de aansprakelijkheid. Zoals ook de 
Raad van State opmerkt in haar advies nr. 53.929/1/V van 18 september 2013 over het 
“voorontwerp van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat 
betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders”, mag het begrip ‘storing’ niet uitsluitend aan 
de hand van deze spanningsnormen en drukniveaus worden gerelateerd. Door het begrip 
‘storing’ enkel op deze manier te definiëren dreigen immers andere anomalieën of fouten die 
aanleiding zouden kunnen geven tot schadevergoeding te worden uitgesloten, en wordt op die 
manier de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid beperkt. 

C.1. Variaties in stroomsterkte en spanningsfrequentie binnen of buiten de opgelegde 
normen: bewijslastverdeling (niet meedelen van de metingsprocedure) 

De omstandigheid of de variaties en storingen, of de druk op het gasnet, al dan niet binnen of 
buiten de opgelegde normen vallen, bepaalt dus voor een groot deel de eventuele 
aansprakelijkheid van de distributienetbeheerder. Het Technisch Reglement voor elektriciteit 
voorziet in dit opzicht een metingsprocedure.  

Dat deze procedure, opgelegd aan de distributienetbeheerders, niet wordt opgenomen in het 
aansluitingsreglement, lijkt de Commissie een opzettelijk weglaten van voor de 
distributienetgebruiker essentiële informatie met betrekking tot de inschatting van zijn 
rechten bij storingen in de energietoevoer, en heeft naast een inbreuk op de 
transparantievereiste50 ook tot doel of tot gevolg dat de bewijslast aan de consument wordt 
opgelegd die normaliter op de distributienetbeheerder rust (in strijd met artikel VI.83,21°, 
tweede zinsnede, WER). 

 

C.2. Variaties en storingen binnen de normen inzake spanningskarakteristieken 

Voorbeelden: 

De betrokken voorwaarden stellen dat “variaties in spanning en frequentie niet kunnen 
worden voorkomen, evenmin als storingen die onvermijdelijk zijn (zoals micro-
onderbrekingen en spanningsdips)”, respectievelijk dat “variaties in druk op (een 
toegangspunt van) het aardgasdistributienet inherent zijn aan het gasnet en niet kunnen 
worden voorkomen”. De distributienetbeheerder stelt dan ook “niet te kunnen instaan voor 
schade als gevolg van dergelijke variaties en dit ongeacht de oorzaak ervan”. 

Commentaar: 
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 Zie C.O.B. 30, 30 maart 2011,  “Advies inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen 

energieleveranciers en consumenten”, l.c., p. 49. 
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 Zie reeds hoger, II. Transparantie, B. c) 
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Naar het oordeel van de Commissie is dit geen correcte afspiegeling van wat de technische 
normen voorschrijven, in ieder geval voor wat betreft elektriciteit. De normen waarnaar 
verwezen wordt, namelijk NBN EN 50160 hebben enkel betrekking op voltagespanning. 

a. Het is niet duidelijk wat de andere storingen die onvermijdelijk zijn hiermee hebben te 
maken. Men mag aannemen dat die andere storingen tot een spanningsverschil kunnen leiden. 
Maar de vermenging van variaties in spanning en andere onvermijdelijke storingen, is geen 
afspiegeling van het TRE – waarnaar hier niet wordt verwezen – dat de verplichting van de 
DNB ter zake regelt.  

b. Zoals reeds hoger aangehaald, is de verplichting van de DNB om elektriciteit conform die 
norm te leveren een middelenverbintenis maar die is door het TRE gepreciseerd als “alle 
redelijke middelen die van hem (de DNB) kunnen verwacht worden51. 

C.3. Variaties in spanning en frequentie en/of storingen buiten de norm 

Voorbeelden: 

In de onderzochte reglementen wordt ofwel bepaald dat de “distributienetbeheerder 
aansprakelijk is voor de lichamelijke schade en de rechtstreekse materiële schade die de 
distributienetgebruiker als gevolg van een opzettelijke fout of een ernstige tekortkoming die 
door de distributienetbeheerder in de uitoefening van zijn wettelijke opdrachten is begaan of 
die hem kan worden toegeschreven”. 

Ofwel wordt bepaald dat de DNB aansprakelijk is voor de door de DNG geleden 
rechtstreekse materiële schade (gebruikt voor privédoeleinden) of lichamelijke schade en 
overlijden indien deze het rechtstreekse gevolg zijn van een aan de DNB toerekenbare fout. 

Ofwel wordt bepaald dat “Onverminderd de wet van 25 februari 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken, de DNB uitsluitend aansprakelijk is voor de 
door de DNG gelden rechtstreekse materiële schade aan zaken gebruikt voor privédoeleinden, 
wanneer is aangetoond dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de DNB 
toerekenbare fout".  

Commentaar: 

a. Wet Productaansprakelijkheid- geen (toerekenbare) fout aantonen 

Zoals inleidend onder punt C werd toegelicht, is de distributienetbeheerder te beschouwen als 
een producent doordat hij ervoor moet zorgen dat de energie in een voor de consument 
bruikbare vorm kan worden afgenomen. Bijgevolg is de wet van 25 februari 1991 betreffende 
de aansprakelijkheid voor producten met gebreken (hierna de Wet Productaansprakelijkheid) 
in principe van toepassing. 

Bij toepassing van de wet productaansprakelijkheid moet er geen ‘fout’ aangetoond worden, 
en is een product gebrekkig wanneer het niet de veiligheid biedt die men gerechtigd is ervan 
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te verwachten, gelet op een aantal criteria (art. 5 Wet productaansprakelijkheid). De 
benadeelde moet enkel de schade, het gebrek en het oorzakelijk verband tussen het gebrek en 
de schade aantonen (art. 7 Wet Productaansprakelijkheid). Het kan enkel gaan om schade 
toegebracht aan personen of aan goederen indien het gaat om goederen gewoonlijk bestemd 
voor gebruik of verbruik in de privésfeer en door het slachtoffer gewoonlijk gebruikt of 
verbruikt in het kader van de privésfeer (art. 11, § 1, Wet Productaansprakelijkheid). Er is 
slechts gehoudenheid tot vergoeding van schade onder aftrek van een franchise van 500 euro 
volgens de wet (art. 11, § 1, laatste lid). 

De DNB kan slechts aan aansprakelijkheid ontsnappen indien hij aantoont dat een van de 
omstandigheden die genoemd zijn in artikel 8 van de wet van 25 februari 1991 voorhanden 
was. Dit komt erop neer dat hij bewijst dat hij op grond van de wetenschappelijke en 
technische kennis op het ogenblik waarop het product in het verkeer is gebracht (d.i. in geval 
van buitengewone spanning) niet in staat was om het gebrek te kennen. 

b. De reglementen: “aantonen van een rechtstreeks aan de DNB toerekenbare fout” 

Doordat de onderzochte reglementen allen bepalen of duidelijk laten uitschijnen dat de 
distributienetgebruiker/consument dient aan te tonen dat de geleden schade het rechtstreeks 
gevolg is van een aan de DNB toerekenbare fout, is deze aansprakelijkheidsbeperking 
kennelijk in strijd met de dwingende regelen inzake productaansprakelijkheid (zie artikel 10, 
§ 1, Wet Productaansprakelijkheid) , en met de artikelen VI.83,30°, WER en VI.83, , 25°, 
WMPC, dat iedere uitsluiting of beperking van de wettelijke aansprakelijkheid van de 
onderneming bij overlijden of lichamelijke letsel van de consument ten gevolge van een doen 
of een nalaten van de onderneming verbiedt. 

De term ‘rechtstreeks’ gevolg van een fout geeft de indruk dat de consument nog meer moet 
bewijzen dat een fout, en dat heeft een afschrikwekkende werking t.a.v. de gewone 
consument en is gewoon foute informatie. 

C.4. Andere storingen in het energienetwerk, toerekenbaar aan de distributienetbeheerder 

Naast de variaties in voltagespanning of druk in de gasleidingen, waarbij de wet 
productaansprakelijkheid, gecombineerd met de Europese normen inzake toegelaten 
spanning, het wettelijk kader inzake aansprakelijkheid voor een groot deel vastleggen, 
kunnen nog andere fouten die niets te maken hebben met de spanningsnorm aan de basis 
liggen van een dysfunctie van het netwerk52. 

De Commissie merkt in dit opzicht vooreerst op dat de vermenging of gelijkstelling van 
“variaties in spanning en andere onvermijdelijke storingen” tot een uitsluiting van 
aansprakelijkheid kunnen leiden indien de storingen niet gerelateerd zijn aan 
spanningsfrequentie. 
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Voor wat de andere storingen betreft die niet gelieerd zijn aan de omvorming van de energie 
in een voor de eindafnemer bruikbare vorm en waarop de wet productenaansprakelijkheid 
niet van toepassing is, zijn de normale gemeenrechtelijke regels inzake aansprakelijkheid van 
toepassing (bijvoorbeeld aansprakelijkheid op grond van artikel 1384, eerste lid BW). In het 
Technisch Reglement voor Elektriciteit van het Vlaamse Gewest wordt in dit opzicht bepaald 
dat de distributienetbeheerder “alle redelijke middelen ter beschikking stelt”  om tot een 
toegelaten niveau van storingen te komen. 

De meeste reglementen vertalen deze algemene verplichting om “alle redelijke middelen ter 
beschikking te stellen” om  het distributienet te exploiteren, te onderhouden en te 
ontwikkelen in hun reglement als een middelenverbintenis in hoofde van de DNB. 

Besluit m.b.t. “andere storingen”: 

a) Door “storingen die onvermijdelijk zijn” gelijk te stellen met de situaties van variaties in 
spanning, exonereert de distributienetbeheerder zich in feite voor storingen die niet 
gerelateerd zijn aan deze normen en die aan het gemeen aansprakelijkheidsrecht moeten 
kunnen getoetst worden. 

b) De verplichting van de distributienetbeheerder om “alle redelijke middelen ter beschikking 
te stellen”, zoals in het Technisch Reglement gaat verder dan de “middelenverbintenis” 
waartoe de distributienetbeheerders zich verbinden in de meeste reglementen. Zoals reeds 
hoger aangehaald, gaat het hier weliswaar niet om een resultaatsverbintenis. 

 

 C.5. door de DNG te nemen voorzorgsmaatregelen ten einde zijn toestel te beveiligen 

In de reglementen wordt bepaald dat: 

“De DNG die gebruik maakt van installaties en/of toestellen die gevoelig zijn voor storingen 
en variaties in spanning en frequentie, zoals hierboven bepaald, ervoor zorgt dat zijn 
installaties hiertegen beveiligd worden. 

Teneinde zijn recht op schadevergoeding te vrijwaren, zal de DNG uitsluitend installaties 
en/of toestellen zal gebruiken overeenkomstig de geldende Europese normering”. 

Commentaar: 

Wat de eerste alinea betreft, merkt de Commissie op dat onmogelijk van een consument kan 
verwacht wordt dat hij ervoor zorgt dat zijn installaties beveiligd zijn tegen 
spanningsverschillen buiten de norm. Bij bedrijven is er een tussenschakelaar die dit kan 
opvangen. 

Aan de distributienetgebruiker/consument worden ook in de laatst geciteerde alinea 
zwaardere verplichtingen opgelegd dan van een gemiddelde consument verwacht kan 
worden. Er kan van de gemiddelde consument enkel verwacht worden dat hij weet dat hij 
toestellen aankoopt die ‘CE-conform’ zijn en het desbetreffende label dragen. 



32 

 

Indien specifieke vereisten zouden gelden betreffende bepaalde apparatuur die de consument 
niet zou mogen aanbrengen, dan is het aan de distributienetbeheerder om daarover 
gedetailleerde informatie te geven.  

Aangezien deze verplichting tot beveiliging van zijn installaties, en tot het gebruiken van 
installaties rechtstreekse implicaties heeft voor het “vrijwaren van het recht op 
schadevergoeding” van de consument, leidt een dergelijke verplichting tot een kennelijk 
onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de beide partijen (art. I.8, 22°, en art. 
VI.83, 21°, WER). 

 

C.6. beperking tot rechtstreekse materiële schade 

In de reglementen wordt de schade die in aanmerking komt voor vergoeding systematisch 
beperkt tot de rechtstreekse materiële schade, waardoor dus onrechtstreekse schade  en 
immateriële schade, “waaronder maar niet beperkt tot winstderving, verlies van inkomsten, 
uurlonen, gebruiksverlies en/of onderbreking van activiteiten” systematisch worden 
uitgesloten. 

De Commissie verwijst in dit verband naar de gemeenrechtelijke regels inzake vergoeding bij 
aansprakelijkheid zoals die onder meer volgen uit artikel 1150 B.W., waardoor de 
distributienetbeheerder in principe gehouden is tot de vergoeding van alle schade die 
voorzienbaar is ten tijde van het aangaan van het contract53. Een algemene systematische 
uitsluiting van onrechtstreekse en immateriële schade is bijgevolg in strijd met de artikelen 
VI.83,13°, en  30°, WER.  

 

C.7. Omvang van de schade- individuele franchise van 250 euro en plafond van 625.000 
euro  

De meeste reglementen voorzien in een vrijstelling van 250 euro, en in een vrijstelling van 
100 euro voor rechtstreekse materiële schade aan zaken gebruikt voor andere dan 
privédoeleinden per benadeelde DNG. In sommige reglementen54 geldt er ook nog een 
beperking van de totale schadevergoedingsplicht in hoofde van de distributienetbeheerder tot 
625.000 euro per schadegeval. 

Zoals reeds in het advies nr. 30 inzake de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen 
energieleveranciers en consumenten werd aangegeven55 en zoals ook uit de bewoordingen 
van artikel VI.83, 30° WER blijkt, dient deze beperking vanuit het oogpunt van de 
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“wettelijke rechten” van de consument te worden bekeken en mag het niet louter om een 
‘doorschakeling’ van verzekerbare risico’s in hoofde van de onderneming gaan: wordt de 
vergoeding van de schade waarop de consument normaliter aanspraak mag op maken, bij 
wanprestatie of gebrekkige uitvoering van de onderneming of een andere partij niet op 
ongepaste wijze beperkt? 

a. Beperking tot 625.000 euro per schadegeval, en decretale beperking tot 2.000.000. euro 
per incident zonder de facto mogelijkheid tot schadevergoeding krachtens de federale 
aansprakelijkheidsregels  

De Commissie is van oordeel dat een beperking tot een maximumbedrag aan uitkeringen per 
schadeverwekkende gebeurtenis in dit opzicht ongepast is vanuit het standpunt van de 
consument. Dit leidt tot een ongelijke behandeling naargelang het gaat om een storing met 
een klein bereik (weinig getroffen gebruikers) dan wel een groot bereik (veel getroffen 
gebruikers), en leidt ertoe dat bij een storing met een groot bereik een vergoeding zou worden 
uitgekeerd die verwaarloosbaar is met de werkelijk geleden schade. 

De Commissie stelt vast dat in het Decreet van het Vlaamse Gewest van 20 december 2013 
houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, in artikel 4.1.11/2, eerste lid, er 
een maximum is ingelast van 2.000.000. euro per incident, voor het geheel van de 
schadegevallen. Ook de Waalse regelgever introduceerde een dergelijk maximumbedrag, zij 
het enkel in toepassing van de door het decreet uitgewerkte vergoedingsplicht voor storing. 

De Wet Productaansprakelijkheid van 25 februari 1991 maakt voor de vergoeding een 
onderscheid tussen persoonsschade en zaakschade. De vergoeding van de persoonsschade is 
onbeperkt. Art. 16 van de EG Richtlijn Productaansprakelijkheid voorzag in de mogelijkheid 
voor de lidstaten om de aansprakelijkheid van de producent voor serieschade te beperken tot 
minstens 70 miljoen euro. De Belgische wetgever heeft daarvan geen gebruik gemaakt onder 
meer omdat dergelijke plafonds niet inherent zijn aan andere objectieve 
aansprakelijkheidsregelingen in het Belgische recht. Ook werd getwijfeld aan de 
doeltreffendheid van een dergelijke beperking, nu de benadeelden op grond van het gemene 
recht integrale schadevergoeding kunnen vorderen56.  

 

b) Vrijstelling van 250 euro per benadeelde distributienetgebruiker,  

Aangezien een franchise van 500 euro voor zaakschade toegelaten is krachtens de richtlijn 
productaansprakelijkheid en de wet van 25 februari 1991 productaansprakelijkheid (art. 11, § 
1, derde lid), is een dergelijke franchise van 250 euro niet onrechtmatig naar het oordeel van 
de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen.  

 

C.8. Lichamelijke schade 

                                                             
56

 Zie Memorie van Toelichting, Parl.St. Kamer 1989-90, 1261/1. 



34 

 

Artikel 10, § 1, van de wet productaansprakelijkheid stelt dat de aansprakelijkheid van de 
producent ten aanzien van het slachtoffer niet kan worden uitgesloten of beperkt bij 
overeenkomst. Zij kan enkel worden uitgesloten of beperkt wanneer de schade wordt 
veroorzaakt, zowel door een gebrek in het product als door de schuld van het slachtoffer of 
van een persoon voor wie het slachtoffer verantwoordelijk is (art. 10, § 2, wet 
productaansprakelijkheid). 

Artikel VI.83, 25°, WER, bepaalt dat in elk geval onrechtmatig zijn, de bedingen die ertoe 
strekken de wettelijke aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken bij overlijden of 
lichamelijk letsel van de consument ten gevolge van een doen of een nalaten van deze 
onderneming. 

Zoals reeds meermaals naar voor kwam in deze bespreking, dient het uit een lezing van de 
relevante bepalingen van het reglement voor een gemiddelde consument duidelijk te zijn dat 
er een objectieve aansprakelijkheid is (dus zonder dat er een fout moet aangetoond worden) 
en een in principe volledige schadeloosstelling bij schade aan personen (overlijden of 
lichamelijk letsel). 

De onderzochte bepalingen van de reglementen bepalen systematisch dat de DNB weliswaar 
volledig aansprakelijk is voor lichamelijke schade en/of overlijden, maar stellen dat dit enkel 
het geval is wanneer “aangetoond wordt dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van een 
aan de distributienetbeheerder toerekenbare fout”. Bovendien bevinden de clausules die 
betrekking hebben op de lichamelijke schade zich systematisch achteraan de bepalingen, 
nadat eerst alle uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid duidelijk ‘naar voor’ zijn 
gebracht. 

De Commissie besluit dat deze bepalingen van het reglement, zoals ze geformuleerd en 
gepresenteerd zijn, in strijd zijn met de wet productenaansprakelijkheid en art. VI.83,25° 
WER. 

 

Aanbevelingen van de Commissie: 

 

De dienstverlening waartoe een distributienetbeheerder gehouden is, moet reeds krachtens 
de transparantievereiste een correcte weergave vormen van wat minimaal voorgeschreven 
wordt krachtens de wetgeving en het technisch reglement. Bedingen die deze taken 
minimaliseren of verkeerd weergegeven, kunnen op zich reeds onrechtmatig bevonden 
worden. 

Bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid te beperken moeten, zoals ook reeds bij de 
transparantievereiste verduidelijkt werd, op duidelijke wijze bepalen in welke specifieke 
situatie de onderneming niet aansprakelijk is. 
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De belangrijkste oorzaak van schade ligt in variaties in stroomsterkte en 
spanningsverschillen. In hoofde van de gebruiker van het energienetwerk is het dan ook van 
essentieel belang om op de hoogte te zijn van de toegelaten spanningsverschillen, en de 
metingsprocedure te kennen indien dergelijke variaties zich voordoen. 

Niet enkel variaties in spanning en frequentie, maar ook andere storingen die niet met 
spanningsverschillen of variaties tot druk te maken hebben, kunnen echter de oorzaak 
vormen van schade. Beide oorzaken worden qua aansprakelijkheidsregime anders 
behandeld, en het is dan ook fout en onrechtmatig beiden gelijk te stellen. 

Voor onregelmatigheden in stroomspanning of druk buiten de toegelaten normen is de 
distributienetbeheerder aansprakelijk krachtens de wet van 25 februari 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Het moet dan ook in hoofde van de 
gemiddelde consument duidelijk zijn dat voor dergelijke onregelmatigheden enkel de schade, 
het gebrek, en het oorzakelijk verband moet worden aangetoond. Bedingen die de indruk 
wekken dat daarenboven een ‘rechtstreeks’ aan de distributienetbeheerder ‘toerekenbare’ 
‘fout’ moet aangetoond worden, wekken bewust een verkeerde indruk en zijn bovendien 
manifest onrechtmatig.  

Bij onregelmatigheden in stroomspanning of druk gelden de dwingende regelen van de wet 
productaansprakelijkheid. Er mag dus een vrijstelling van maximum 500 euro bedongen 
worden, maar anderzijds zijn ‘macrobeperkingen’ tot bijvoorbeeld 625.000 per schadegeval 
voor alle betrokkenen niet toegelaten krachtens deze wet, en zijn bedingen die een dergelijke 
beperking invoeren per definitie onrechtmatig.  

Voor wat ‘schade aan personen’ betreft, kan de aansprakelijkheid niet worden beperkt indien 
deze het gevolg is van een doen of nalaten van de distributienetbeheerder en niet mede wordt 
veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer 
verantwoordelijk is. Bedingen die deze wettelijke aansprakelijkheid, zoals deze volgt uit hetzij 
de wet productaansprakelijkheid, hetzij vastgesteld kan worden krachtens artikel VI.83,25°, 
WER, beperken, zijn onrechtmatig. Dit geldt ook wanneer een verkeerde indruk gewekt wordt 
ten aanzien van de gemiddelde consument, bijvoorbeeld door te laten uitschijnen dat dit enkel 
geldt indien de “schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de distributienetbeheerder 
toerekenbare fout”. Ook de omstandigheid dat deze ‘wettelijke aansprakelijkheid’ verscholen 
ligt tussen andere bedingen, kan leiden tot de vaststelling van onrechtmatigheid. 

Voor variaties binnen de normen is de distributienetbeheerder in beginsel niet aansprakelijk. 

Indien het echter gaat om andere ‘onvermijdelijke’ storingen die niet met variaties in 
stroomspanning of druk te maken hebben, is niet de wet productenaansprakelijkheid van 
toepassing, maar moet dit afgetoetst worden aan de gemeenrechtelijke regels inzake 
aansprakelijkheid in samenhang met de artikelen VI.83, 13°, en 30°, WER. In het Technisch 
Reglement wordt verduidelijkt dat de verbintenis in hoofde van de distributienetbeheerder er 
in dat opzicht in bestaat om “alle redelijke middelen aan te wenden die van deze laatste 
verwacht kunnen worden”. Bedingen die hieromtrent een verkeerde indruk wekken door 
bijvoorbeeld variaties in stroomspanning of druk gelijk te stellen met andere ‘onvermijdelijke 
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storingen’, en tot gevolg hebben dat afgeweken wordt van deze wettelijke limieten, zijn 
onrechtmatig. 

In gevolge de gemeenrechtelijke regels inzake vergoeding bij aansprakelijkheid zoals die 
onder meer volgen uit artikel 1150 B.W. volgt dat de distributienetbeheerder in principe 
gehouden is tot de vergoeding van alle schade die voorzienbaar is ten tijde van het aangaan 
van het contract. Bedingen die de aansprakelijkheid beperken tot de rechtsmateriële schade 
en die gevolg onrechtstreekse en immateriële schade systematisch uitsluiten zijn bijgevolg in 
strijd met de artikelen VI.83, 13°, en 30°, WER. 

 

   

D. Aansprakelijkheidsregeling in gevolge de aansluiting 

Naast de regeling van aansprakelijkheid in gevolge storingen in het netwerk, wordt in de 
reglementen de aansprakelijkheid vastgesteld voor schade ten gevolge van werkzaamheden 
aan de aansluiting of de schade aan de aansluiting toegebracht door de distributienetgebruiker 
zelf. 

Regeling in de aangetroffen reglementen: 

Doorgaans wordt bepaald dat de DNB zich dient te gedragen als een zorgvuldig exploitant bij 
het uitvoeren van de werkzaamheden, en dat de distributienetbeheerder ten opzichte van de 
gebruiker of de eigenaar slechts aansprakelijk is voor de rechtstreekse materiële en/of 
lichamelijke schade veroorzaakt door zijn fout ter gelegenheid van werken aan de aansluiting, 
en dit ongeacht alle andere bepalingen die op de aansprakelijkheid betrekking hebben. 

Van de andere kant wordt bedongen dat de DNG of de eigenaar van het vastgoed, als 
bewaarder van de installaties, gehouden is tot vergoeding van alle rechtstreekse materiële 
schade aan enige door de DNB aangebrachte voorziening in, aan, op, onder of boven het 
perceel ten behoeve van de aansluiting of het distributienet, tenzij de schade hem dan wel de 
personen voor wie hij aansprakelijk is niet kan worden aangerekend. 

Voor schade die door middel van de installaties van de DNG of de eigenaar van het vastgoed 
aan derden wordt aangericht draagt de DNG of de eigenaar de volledige 
verantwoordelijkheid, tenzij de schade de DNG of eigenaar, of de personen waarvoor hij 
aansprakelijk is, niet kan worden aangerekend. 

 

Commentaar: 

Voor de DNB geldt bij een lezing van deze bepalingen het principe dat deze als exploitant 
enkel aansprakelijk is indien een fout kan aangetoond worden ter gelegenheid van door hem 
verrichte werken aan de aansluiting. Anderzijds is de DNG of de eigenaar in principe altijd 
aansprakelijk voor de schade aan de door de DNB aangebrachte voorziening, of het nu in, op, 
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onder, boven, het perceel waar de aansluiting zich bevindt gaat, en geldt deze 
aansprakelijkheid ook voor de schade die wordt aangericht ten aanzien van derden. 

Een globale lezing van deze bepaling kan er niet anders toe leiden dan te besluiten dat deze 
aansprakelijkheidsregeling een kennelijk onevenwicht creëert tussen de rechten en de 
verplichtingen van de beide partijen. De onderneming die de aansluitingswerken uitvoert en 
hierin de expertise heeft kan enkel aansprakelijk gesteld worden bij aangetoonde fout, terwijl 
de gebruiker of de eigenaar als bewaarder aansprakelijk is voor iedere schade aan de 
voorziening, waar deze zich ook bevindt. De Commissie besluit dus reeds op deze basis tot 
een kennelijk onevenwicht op basis van de algemene norm (art. I.8.22°, WER). 

Er mag worden aangenomen dat de prestaties inzake aansluiting op een netwerk voor een 
deel als aanneming van werk mogen beschouwd worden, wat meer inhoudt dan de 
‘exploitatie’ van deze aansluiting. Schade veroorzaakt door iedere onzorgvuldige uitvoering 
van deze aanneming van werk met betrekking tot aansluiting behoort in principe tot de 
verantwoordelijkheid van de aannemer of haar aangestelden, lasthebbers of 
uitvoeringsagenten. De aansprakelijkheidsbeperking als ‘exploitant’ gaat kennelijk minder 
ver dan een normale aansprakelijkheidsregeling bij onder meer aanneming van werk, en op 
die basis besluit de Commissie tot strijdigheid met de artikelen VI.83,,13°, en 30° WER. 

Tenslotte is iedere onderneming aansprakelijk voor enig lichamelijk letsel of overlijden ten 
gevolge van een doen of nalaten van deze onderneming, en is een 
aansprakelijkheidsbeperking tot fout in de onderzochte reglementen op zich in strijd met 
artikel VI.83,25°, WER. 

 

Aanbevelingen van de Commissie: 

Distributienetbeheerders die aansluitingswerken uitvoeren verrichten aannemingen van werk 
en dienen minstens in te staan voor de schade die wordt veroorzaakt door iedere 
onzorgvuldige uitvoering van deze aansluitingswerken. Dit geldt ook voor de aangestelden, 
lasthebbers of uitvoeringsagenten die deze opdracht uitvoeren. 

Een aansprakelijkheidsregeling waarbij de rol van de distributienetbeheerder wordt beperkt 
tot deze van ‘zorgvuldig exploitant’, en hij enkel aansprakelijk is voor de rechtstreekse 
materiële schade veroorzaakt door een door de distributienetgebruiker of eigenaar aan te 
tonen fout in de aansluitingswerken, terwijl de distributienetgebruiker of de eigenaar van zijn 
kant als bewaarder van de installaties in principe voor alle rechtstreekse materiële schade 
aangebracht aan enige voorziening van de distributienetbeheerder moet instaan, tenzij deze 
hem of de personen voor wie hij aansprakelijk is niet kan worden toegerekend, is 
onrechtmatig in de zin van de artikelen VI.83, 30°, WER en de algemene norm inzake 
onrechtmatige bedingen (artikel I.8.22°, WER). 

Wat lichamelijke schade betreft, is iedere onderneming wettelijk aansprakelijk voor elk 
lichamelijk letsel of overlijden van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van 
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deze onderneming, en kan de aansprakelijkheid niet worden beperkt tot een aantoonbare fout 
(art. VI.83, 25°, WER). 

E. Overmacht en noodsituatie 

In de onderzochte reglementen komt in het algemeen voor dat bepaald wordt dat in gevallen 
van overmacht en noodsituatie “de DNB zal ingrijpen zoals voorzien in het TRE (technisch 
reglement elektriciteit) en de verplichtingen van de DNB worden opgeschort”. 

Vooreerst wordt opgemerkt dat overmacht en noodsituatie verschillende begrippen zijn. De 
gevallen van noodsituatie worden in het technisch reglement gedefinieerd57, voor overmacht 
wordt een exemplatieve opsomming opgenomen in het technisch reglement voor elektriciteit.  

Deze exemplatieve opsomming van overmacht wordt in veelvan de onderzochte reglementen 
aangevuld met andere gevallen van overmacht die door de distributienetbeheerder als 
overmacht worden beschouwd. Onder deze opsomming komen de volgende gevallen voor: 
wind, droogte, regens van ongewone intensiteit of duur, elk arbeidsconflict. 

Zoals reeds in meerdere adviezen van de Commissie voor Onrechtmatige Bedingen is 
besloten58, zijn opsommingen die niet onder de notie ‘overmacht’ vallen en hieraan een 
ruimere omschrijving geven, te beschouwen als uitsluitingen van aansprakelijkheid die de 
wettelijke rechten van de consument op ongepaste wijze inperken, en zijn dergelijke 
opsommingen in strijd met artikel VI.83,30°, WER. 

 

 Aanbevelingen van de Commissie: 

Opsommingen van wat de distributienetbeheerder als ‘overmacht’ beschouwd en die 
betrekking hebben op risico’s die inherent zijn aan een normale bedrijfsvoering, zijn te 
beschouwen als uitsluitingen van aansprakelijkheid die de wettelijke rechten van de 
consument op ongepaste wijze inperken. Het behoort altijd aan de rechter om in een concreet 
geval te beoordelen of er sprake is van overmacht. 

IV. betalingen aan de distributienetbeheerder, betwisting van het aangerekende bedrag, 
en schadebedingen 

a. regeling van de eenmalige vergoeding 

                                                             
57

 Art. I.5.1.1. TRE Vlaanderen. 
58

 O.m. COB 19, Advies over de algemene voorwaarden van de exploitanten van vaste telefoondiensten, p. 22; 

COB 30, Advies over de algemene voorwaarden in overeenkomsten tussen energieleveranciers en 

consumenten, p. 54-56. 
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Betalingen gebeuren enkel rechtstreeks aan de distributienetbeheerder indien het gaat om 
werken aan de aansluiting. De vergoeding voor het vervoer van energie gebeurt, in gevolge 
het Akkoord en de Gedragscode, via de leverancier59. 

De Commissie merkt vooreerst op dat de bepalingen inzake aan de distributienetbeheerder 
verschuldigde vergoedingen onduidelijk geformuleerd zijn. 

Enerzijds heeft het reglement het over de “eenmalige vergoeding”. Uit de context kan 
opgemaakt worden dat het gaat om de eenmalige vergoeding voor de realisatie van de 
aansluiting, dus het aansluiten van een woning op een energienetwerk.   

Voor wat die eenmalige vergoeding betreft wordt bepaald dat de “distributienetbeheerder het 
recht heeft de eenmalige vergoeding op te vragen vóór de realisatie van de aansluiting, en dat 
het betaald zijn van die eenmalige vergoeding een noodzakelijke maar géén voldoende 
voorwaarde is voor de indienststelling van de aansluiting”. 

De DNB vermeldt hierbij niet welke andere voorwaarden er moeten vervuld zijn voor de 
indienststelling van de aansluiting, wat tot gevolg heeft dat de onderneming zich het 
exclusieve recht toekent om een beding van de overeenkomst te interpreteren (in strijd met 
art. VI.83,6°, tweede zinsnede, WER). De vertegenwoordigers van de sector verduidelijken in 
dit opzicht dat die andere voorwaarden waaraan moet worden voldaan teneinde aangesloten 
te zijn wettelijke voorwaarden zijn, zoals het bestaan van een leveringscontract en een attest 
AREI van de keuring van de technische installatie. 

Ten tweede wordt evenmin verduidelijkt welk gevolg er zal gegeven worden aan het niet-
realiseren van de aansluiting, waardoor een dergelijke regeling ertoe zou kunnen strekken of 
tot gevolg zou kunnen hebben dat de consument ertoe verplicht wordt zijn verbintenissen na 
te komen, terwijl de onderneming de hare niet zou zijn nagekomen, of in gebreke zou zijn 
deze na te komen (art. VI.83,,9°, WER).  

 

b. “Periodieke vergoedingen” 

De onderzochte reglementen regelen anderzijds periodieke vergoedingen, die zoals hierboven 
weergegeven niet rechtstreeks aan de distributienetbeheerder verschuldigd zijn. 

De Commissie vraagt zich in dit opzicht af welke regeling er geldt aan andere werken dan de 
realisatie van een nieuwe aansluiting, bijvoorbeeld de gevallen waarin een nieuwe teller 
wordt geplaatst. 

c. regeling inzake betwisting van een factuur 

                                                             
59

 Zie in dit verband, voor wat Vlaanderen betreft, artikel 5.6.1. van het Energiebesluit van het Vlaamse 

Gewest. 
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In geval de distributienetgebruiker van oordeel zou zijn dat er een vergissing is in het 
aangerekende bedrag, bepalen de meeste reglementen dat de gebruiker met de netbeheerder 
contact moet opnemen, waarna beide partijen overleg plegen ‘om tot een vergelijk te komen’. 

Een dergelijke procedure lijkt niet erg efficiënt en kan laten uitschijnen dat de consument 
geen recht op terugbetaling bezit in geval hem teveel werd aangerekend60.  

d. Schadebedingen 

In de onderzochte reglementen wordt doorgaans bedongen dat de DNB het recht heeft om 
zonder verwittiging noch ingebrekestelling vanaf de uiterste betalingsdatum de betaling van 
interesten te vorderen, tegen een rentevoet gelijk aan de waarde van de EURIBOR voor een 
maand (op de uiterste betalingsdatum), verhoogd met 2 %. 

Dit stemt overeen met de wettelijke interestvoet, zoals bepaald in artikel 2 van de wet van 5 
mei 1865 betreffende de lening tegen interest.  

De Commissie merkt op dat de berekeningswijze van de wettelijke interestvoet -gewijzigd is 
krachtens de wet van 27 december 2006 (B.S. 28 december 2006) tot wijziging van de wet 
van 5 mei 1865. 

Bij wijze van informatie wordt hierna het nieuwe artikel 2, § 1, van deze wet weergegeven: 

Art. 2, § 1. Elk kalenderjaar wordt de wettelijke rentevoet zowel in burgerlijke als in 
handelszaken vastgesteld als volgt : het gemiddelde van de EURIBOR-rentevoet op 1 jaar 
tijdens de maand december van het voorafgaande jaar wordt afgerond naar het hoger 
gelegen kwart percent; de aldus bekomen rentevoet wordt verhoogd met 2 percent. 
De algemene administratie van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën 
maakt in de maand januari de wettelijke intrestvoet die tijdens het lopende kalenderjaar van 
toepassing is, bekend in het Belgisch Staatsblad. 

De Commissie wijst daarnaast ook op artikel 5.1.5. van het Besluit van de Vlaamse Regering 
van 19 november 201061 houdende algemene bepalingen over het Energiebeleid (het 
“Energiebesluit”), waar de energieleverancier  verplicht wordt om niet meer dan de 
wettelijke interestvoet aan te rekenen. 

 

Aanbevelingen van de Commissie: 

De bepalingen inzake de aan de distributienetbeheerder verschuldigde vergoedingen, en de 
regeling inzake betwisting van de factuur zijn onduidelijk geformuleerd, en dienen naar het 
oordeel van de Commissie te worden aangepast aan de economische realiteit. 

                                                             
60

 Zie hierover uitgebreid COB 16, Advies inzake enkele bepalingen in de algemene voorwaarden voor de 

levering van elektriciteit (n.a.v. de dubbele facturatie door Electrabel). 
61

 B.S. 8 december 2010. 
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De eigenaar of de distributienetgebruiker zal enkel rechtstreeks moeten betalen aan de 
distributienetbeheerder voor werken aan de aansluiting (de ‘eenmalige vergoeding’). Te 
meer daar vele reglementen bepalen dat die vergoeding verschuldigd zal zijn vóór het 
realiseren van de aansluiting, moet duidelijk zijn welke voorwaarden moeten vervuld zijn 
voor de indienststelling van die aansluiting, en moet duidelijk bepaald worden welk gevolg 
wordt gegeven aan het niet-realiseren van de aansluiting. 

Een regeling van ‘overleg om tot een vergelijk te komen’ bij betwisting door de 
distributienetgebruiker van de factuur kan ertoe leiden dat de consument bij een foutieve 
facturatie door de distributienetbeheerder desgevallend geen recht op terugbetaling zal 
hebben en is in dat opzicht in strijd met artikel VI.83, 30°, WER. 

 

V. Bevoegdheid  

In veel van de onderzochte reglementen worden, indien het geschil niet op minnelijke wijze 
wordt geregeld, enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van de 
distributienetbeheerder gevestigd is bevoegd verklaard. 

In gevolge enkele van de rechterlijke beslissingen tegen de distributienetbeheerders is dit 
‘exclusief’ bevoegdheidsbeding soms aangepast, weliswaar op weinig transparante wijze. 

Zo bepaalt één van de aangepaste clausules dat “voor geschillen in verband met het 
aansluitingsreglement of het aansluitingscontract de bevoegdheid van de Belgische rechtbank 
wordt bepaald overeenkomstig de plaats van uitvoering van de overeenkomst, in de gevallen 
waarin de DNB optreedt als eisende partij”. 

De huidige bepaling van de zwarte lijst (art. VI.83, 23°, WER) waarbij in dit verband de 
bedingen verboden worden die ertoe strekken “de een andere rechter aan te wijzen dan die 
welke aangewezen is in de artikel 624, 1°, 2°, en 4°, Ger. Wetboek, met andere woorden de 
rechter van (1) de woonplaats van de verweerder of (2) de rechter van de plaats waar de 
verbintenissen waarover het geschil loopt, zijn ontstaan of moeten worden uitgevoerd62 is 
inderdaad niet duidelijk.  

Zoals ook in andere adviezen met betrekking tot andere sectoren werd opgemerkt door de 
Commissie63,  kan ook hier niet besloten worden dat deze bevoegdheidsbedingen voor wat de 
beslechting van geschillen tussen een in een bepaald gebied opererende 
distributienetbeheerder en een distributienetgebruiker in alle hypotheses in strijd zou zijn met 
het geciteerde artikel VI.83, 23°, WER. 

De Commissie wijst evenwel op de strikte rechtspraak van het Europese Hof van Justitie, 
waar sterk de nadruk gelegd wordt op de effectieve mogelijkheid voor de consument om niet 
door een bevoegdheidsclausule gehinderd te worden zijn rechten voor de rechter te laten 
gelden.   
                                                             
62

 Art. 624, 4°, Ger. Wb. is hier van minder belang. 
63

 Zie bijv.-b. COB 13 (vastgoedmakelaars), p. 16, COB 17 (autoverhuur), p. 9, COB 19 (vaste telefonie) p. 27 
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Dit impliceert dat in de praktijk telkens moet nagegaan worden of het voor de consument 
moeilijk is zich voor de rechter te verdedigen of omgekeerd zijn rechten te doen nakomen. 
Dit hangt onder meer af van het grondgebied waarbinnen de distributienetbeheerder opereert, 
en de inzet van het geding64.  

 

Aanbevelingen van de Commissie: 

Clausules waar enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van de 
distributienetbeheerder gevestigd is bevoegd worden verklaard kunnen in strijd zijn met 
hetzij artikel VI.83, 23°, WER, indien in een bepaald geval een andere rechter bevoegd wordt 
verklaard dan deze aangewezen door artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk Wetboek, 
en kunnen ook in strijd zijn met de algemene norm van kennelijk onevenwicht (artikel I.8.22°, 
WER), indien dit in het concrete geval de consument bemoeilijkt in zijn verdediging of in het 
doen nakomen van zijn rechten. 

 

  

                                                             
64

 Zie hierover in het bijzonder COB 31, Advies op wetsvoorstel nr. 53/0831 tot regeling van de territoriale 

bevoegdheid bij geschillen met betrekking tot overeenkomsten met consumenten (22 juni 2011), en ook o.m. 

COB 33, Advies inzake bedingen met betrekking tot de commerciële garantie bij de verkoop van 

consumptiegoederen (27 februari 2013), p. 29. 
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Deel II. Besluit en aanbevelingen betreffende de reglementen van 
distributienetbeheerders 

 

A. Toepassing van het Wetboek van Economisch Recht en verhouding tot 
de Gewestelijke regelgeving 

A.1. Toepassing van het Wetboek van Economisch Recht op de activiteiten van de 
distributienetbeheerders 

De distributienetbeheerder is een onderneming in de zin van artikel I.1, 1°, van het Wetboek 
van Economisch Recht, en de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen (artikel I.8.22°, 
WER, en VI.82 tot VI.87) zijn van toepassing op de relatie tussen een distributienetbeheerder 
en de distributienetgebruiker die als consument te beschouwen is. 
 
Dat de bepalingen inzake onrechtmatige bedingen conform de richtlijn 1993/13/EEG 
betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten van toepassing zijn, geldt 
ook voor overeenkomsten waarvan de inhoud reglementair is vastgesteld. 
 
A. 2. Verhouding tot de Gewestelijke regelgeving 

De Gewesten zijn bevoegd voor de gewestelijke aspecten van energie, waaronder veel 
aspecten die een omzetting vormen van de sectoriële energierichtlijnen (met onder meer de 
zogenaamde openbare dienstverplichtingen).  
 
In dat kader hebben de Gewesten ook recentelijk een forfaitaire compensatieregeling bij 
decreet of ordonnantie vastgelegd. 
 
De Commissie brengt in dat verband nogmaals het arrest nr. 101/2013 van 9 juli 2013 van het 
Grondwettelijk Hof in herinnering, waar ten aanzien van de Waalse regeling voor recht werd 
gezegd dat “enkel indien de regeling in de artikelen 25bis tot 25septies van het decreet van 
het Waalse Gewest van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke 
elektriciteitsmarkt in die zin wordt geïnterpreteerd dat zij de consument die een overeenkomst 
zou sluiten met een in dat decreet beoogde netbeheerder, niet verbiedt om het in de artikelen 
74 en volgende van de wet marktpraktijken bepaalde verbod op onrechtmatige bedingen te 
genieten, er geen schending is van de artikelen 10 en 11 van de Grondwet.” De Gewesten 
mogen met andere woorden geen afbreuk doen aan de federale regels inzake 
consumentenbescherming, waaronder het verbod op onrechtmatige bedingen. 
 
Bijgevolg is de Commissie van mening dat regelingen die laten uitschijnen dat de consument 
enkel een beroep kan doen op deze decretale compensatieregeling op gespannen voet staan 
met de conclusies van het Grondwettelijk Hof ter zake. Er kan hierbij ook besloten worden 
dat de consument niet op een duidelijke en begrijpelijke manier geïnformeerd wordt over zijn 
rechten, en een dergelijke voorstellingswijze kan bovendien ook als een misleidende 
handelspraktijk (art. VI.97, 7°, WER) worden beschouwd. 
 
Wat het voorliggend advies betreft, verduidelijkt de Commissie voor Onrechtmatige 
Bedingen tenslotte dat ze zich bij haar onderzoek enkel gebaseerd op de nog bestaande 
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aansluitingsreglementen van de distributienetbeheerders in het Vlaamse Gewest en het 
Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. Deze figureren nog steeds op de websites van de betrokken 
distributienetbeheerders en regelen tot nader order de respectieve rechten en plichten. 
 
  

B. Aanbevelingen met betrekking tot de onderzochte reglementen 

 

I. Informatieverstrekking over het ‘reglement’ 

 

A. Totstandkoming van de aansluiting: 

Ook voor wat de aansluitingsreglementen van de distributienetbeheerders betreft, geldt het 
principe van de actieve informatieverplichting omtrent de voorwaarden van het reglement, en 
is een publicatie van dit reglement op de website van de distributienetbeheerder, hoewel dit 
ongetwijfeld bijdraagt tot de transparantie en ten volle aangemoedigd wordt door de COB, 
niet voldoende.  

Dit principe kan enkel in werkelijkheid toepassing vinden wanneer de distributienetbeheerder 
rechtstreeks in contact treedt met de distributienetgebruiker-eigenaar, wat eerder 
uitzonderlijk is. Gaat het bijvoorbeeld om een nieuwe aansluitingsaanvraag waarbij de 
distributienetbeheerder rechtstreeks in contact treedt met de distributienetgebruiker-
eigenaar, dan moet de distributienetbeheerder de eigenaar naar aanleiding van zijn 
aansluitingsaanvraag in kennis stellen van het aansluitingsreglement. 

Meestal treedt de netgebruiker – wat logischerwijze volgt uit het geliberaliseerde 
marktmodel- enkel in contact met de energieleverancier. Teneinde te beantwoorden aan het 
principe van actieve informatieverstrekking, dient de distributienetbeheerder bijgevolg het 
nodige te doen opdat de leverancier de gebruiker/consument in kennis kan stellen van dit 
reglement, en hem de effectieve mogelijkheid kan geven om kennis te nemen van de inhoud 
van dit reglement met vooral de noodzakelijke rechten en plichten, bijvoorbeeld met 
betrekking tot storingen in het netwerk. 

Het is aangewezen dat de betrokken marktspelers, namelijk de distributienetbeheerders en de 
energieleveranciers, in overleg met de bevoegde overheden, een regeling treffen opdat 
gewaarborgd zou worden dat de consument de essentiële informatie met betrekking tot zijn 
rechten en plichten ten aanzien van de distributienetbeheerder zou verkrijgen. 

 

B. Wijzigingen aan het aansluitingsreglement 

Uit de transparantieverplichting en als criterium voor het beoordelen van het onrechtmatig 
karakter van clausules volgt dat indien wijzigingen in het regelgevend kader, zoals 
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bijvoorbeeld wijzigingen aan het Technische Reglement of wijzigingen aan het 
distributienettarief zoals deze rechtstreeks volgen uit een beslissing van de betrokken 
overheid rechtstreekse repercussies hebben voor de distributienetgebruiker, de 
distributienetgebruiker hiervan in kennis moet gesteld worden, rekening houdend met het 
bestaande marktmodel (zie hoger, aanbevelingen omtrent de informatieverstrekking). 

Eenzijdige wijzigingen van de prijs en de voorwaarden die door de DNB worden 
aangebracht aan het aansluitingsreglement lijken de COB onrechtmatig, en een 
beëindigingsrecht in hoofde van de gebruiker vrijwaart in dit opzicht, gezien de 
marktsituatie, de rechten van de consument niet.  

Ook wat de infoverstrekking van eenzijdige wijzigingen en het waarborgen van de positie van 
de consument bij eenzijdige wijzigingen betreft, is het aangewezen dat de betrokken 
marktspelers, namelijk de distributienetbeheerders en de energieleveranciers, in overleg met 
de bevoegde overheden, een regeling treffen opdat de consument afdoende geïnformeerd 
wordt, en opdat zijn belangen in voldoende mate gewaarborgd worden bij eenzijdige 
prijsverhoging. 

 

II. Transparantie 

 

De verplichting tot duidelijke en begrijpelijke formulering van de geschreven clausules houdt 
in dat de gemiddelde consument op basis van duidelijke en begrijpelijke criteria zijn rechten 
en verplichtingen goed kan inschatten. 

Wat de onderzochte reglementen betreft, beveelt de Commissie vooreerst aan dat de 
begrippen die nadere duiding behoeven met betrekking tot de respectieve rechten en 
verplichtingen opgenomen worden in het reglement. Een verwijzing naar het ‘Technische 
reglement voor elektriciteit en gas’ voldoet in ieder geval niet. 

De Commissie pleit vervolgens ook voor een inhoudelijk duidelijker opdeling naargelang de 
taak van de distributienetbeheerder. De bepalingen die betrekking hebben op de aansluiting 
tot het energienet en deze met betrekking tot het transport van energie moeten bijgevolg 
duidelijker van elkaar onderscheiden worden.  

De reglementen van de distributienetbeheerders dienen vervolgens te beantwoorden aan de 
minimale eisen die in het Technisch Reglement voor elektriciteit/gas gesteld worden. 

Bepalingen in de reglementen die de verbintenissen waartoe de DNB’s gehouden zijn 
minimaliseren of op niet-correcte wijze weergeven, kunnen op zich als onrechtmatig 
beschouwd.  

Zo dient de verbintenis waartoe de distributienetbeheerder gehouden is om ‘alles wat 
redelijkerwijs in zijn mogelijkheden ligt in het werk te stellen om onderbrekingen van 
stroomvoorziening en van aansluiting te vermijden, en om “alle redelijke middelen die van 
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hem verwacht kunnen worden om elektriciteit van de genormeerde spanning te leveren, 
duidelijk bedongen worden, en volstaat het niet dit als een ‘middelenverbintenis’ te 
omschrijven en voor de rest te verwijzen naar het Technische Reglement. 

Zo dienen de bepalingen omtrent de respectieve aansprakelijkheid correct weer te geven 
welke de respectieve rechten, plichten, verantwoordelijkheden zijn. 

De geldigheid van exoneratiebedingen hangt in eerste instantie af van de omstandigheid dat 
de opsteller op duidelijke wijze bepaalt dat hij niet aansprakelijk is voor een bepaalde 
situatie. 

Opdat de consument zijn rechten en verplichtingen goed kan inschatten, beveelt de 
Commissie tenslotte aan dat belangrijke bepalingen voorgeschreven door het Technisch 
Reglement, zoals de procedure van meting bij stroomstoring zoals geregeld in het Technisch 
Reglement op duidelijke wijze worden opgenomen in het aansluitingsreglement van de 
distributienetbeheerders. 

 

III. Aansprakelijkheidsregeling 

A. Aansprakelijkheidsregelingen voor het vervoer van energie 

De dienstverlening waartoe een distributienetbeheerder gehouden is, moet reeds krachtens 
de transparantievereiste een correcte weergave vormen van wat minimaal voorgeschreven 
wordt krachtens de wetgeving en het technisch reglement. Bedingen die deze taken 
minimaliseren of verkeerd weergegeven, kunnen op zich reeds onrechtmatig bevonden 
worden. 

Bedingen die ertoe strekken de aansprakelijkheid te beperken moeten, zoals ook reeds bij de 
transparantievereiste verduidelijkt werd, op duidelijke wijze bepalen in welke specifieke 
situatie de onderneming niet aansprakelijk is. 

De belangrijkste oorzaak van schade ligt in variaties in stroomsterkte en 
spanningsverschillen. In hoofde van de gebruiker van het energienetwerk is het dan ook van 
essentieel belang om op de hoogte te zijn van de toegelaten spanningsverschillen, en de 
metingsprocedure te kennen indien dergelijke variaties zich voordoen. 

Niet enkel variaties in spanning en frequentie, maar ook andere storingen die niet met 
spanningsverschillen of variaties tot druk te maken hebben, kunnen echter de oorzaak 
vormen van schade. Beide oorzaken worden qua aansprakelijkheidsregime anders 
behandeld, en het is dan ook fout en onrechtmatig beiden gelijk te stellen. 

Voor onregelmatigheden in stroomspanning of druk buiten de toegelaten normen is de 
distributienetbeheerder aansprakelijk krachtens de wet van 25 februari 1991 betreffende de 
aansprakelijkheid voor producten met gebreken. Het moet dan ook in hoofde van de 
gemiddelde consument duidelijk zijn dat voor dergelijke onregelmatigheden enkel de schade, 
het gebrek, en het oorzakelijk verband moeten worden aangetoond. Bedingen die de indruk 
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wekken dat daarenboven een ‘rechtstreeks’ aan de distributienetbeheerder ‘toerekenbare’ 
‘fout’ moet aangetoond worden, wekken bewust een verkeerde indruk en zijn bovendien 
manifest onrechtmatig.  

Bij onregelmatigheden in stroomspanning of druk gelden de dwingende regelen van de wet 
productaansprakelijkheid. Er mag dus een vrijstelling van maximum 500 euro bedongen 
worden, maar anderzijds zijn ‘macrobeperkingen’ tot bijvoorbeeld 625.000 per schadegeval 
voor alle betrokkenen niet toegelaten krachtens deze wet, en zijn bedingen die een dergelijke 
beperking invoeren per definitie onrechtmatig. 

Voor wat ‘schade aan personen’ betreft, kan de aansprakelijkheid niet worden beperkt indien 
deze het gevolg is van een doen of nalaten van de distributienetbeheerder en niet mede wordt 
veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of van een persoon voor wie het slachtoffer 
verantwoordelijk is. Bedingen die deze wettelijke aansprakelijkheid, zoals deze volgt uit hetzij 
de wet productaansprakelijkheid, hetzij vastgesteld kan worden krachtens artikel VI.83,25°, 
WER, beperken, zijn onrechtmatig. Dit geldt ook wanneer een verkeerde indruk gewekt wordt 
ten aanzien van de gemiddelde consument, bijvoorbeeld door te laten uitschijnen dat dit enkel 
geldt indien de “schade het rechtstreekse gevolg is van een aan de distributienetbeheerder 
toerekenbare fout”. Ook de omstandigheid dat deze ‘wettelijke aansprakelijkheid’ verscholen 
ligt tussen andere bedingen, kan leiden tot de vaststelling van onrechtmatigheid. 

Voor variaties binnen de normen is de distributienetbeheerder in beginsel niet aansprakelijk. 

Indien het echter gaat om andere ‘onvermijdelijke’ storingen die niet met variaties in 
stroomspanning of druk te maken hebben, is niet de wet productenaansprakelijkheid van 
toepassing, maar moet dit afgetoetst worden aan de gemeenrechtelijke regels inzake 
aansprakelijkheid in samenhang met de artikelen VI.83, 13°, en 30°, WER. In het Technisch 
Reglement wordt verduidelijkt dat de verbintenis in hoofde van de distributienetbeheerder er 
in dat opzicht in bestaat om “alle redelijke middelen aan te wenden die van deze laatste 
verwacht kunnen worden”. Bedingen die hieromtrent een verkeerde indruk wekken door 
bijvoorbeeld variaties in stroomspanning of druk gelijk te stellen met andere ‘onvermijdelijke 
storingen’, en tot gevolg hebben dat hierdoor afgeweken van deze gemeenrechtelijke 
aansprakelijkheidsgronden, zijn onrechtmatig. 

In gevolge de gemeenrechtelijke regels inzake vergoeding bij aansprakelijkheid zoals die 
onder meer volgen uit artikel 1150 B.W. volgt dat de distributienetbeheerder in principe 
gehouden is tot de vergoeding van alle schade die voorzienbaar is ten tijde van het aangaan 
van het contract. Bedingen die de aansprakelijkheid beperken tot de rechtstreekse materiële 
schade en die bijgevolg onrechtstreekse en immateriële schade systematisch uitsluiten zijn 
bijgevolg in strijd met de artikelen VI.83, 13°, en 30°, WER. 

 

B. Aansprakelijkheidsregeling met betrekking tot de aansluiting op het netwerk 

Distributienetbeheerders die aansluitingswerken uitvoeren verrichten aannemingen van werk 
en dienen minstens in te staan voor de schade die wordt veroorzaakt door iedere 
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onzorgvuldige uitvoering van deze aansluitingswerken. Dit geldt ook voor de aangestelden, 
lasthebbers of uitvoeringsagenten die deze opdracht uitvoeren. 

Een aansprakelijkheidsregeling waarbij de rol van de distributienetbeheerder wordt beperkt 
tot deze van ‘zorgvuldig exploitant’, en hij enkel aansprakelijk is voor de rechtstreekse 
materiële schade veroorzaakt door een door de distributienetgebruiker of eigenaar aan te 
tonen fout in de aansluitingswerken, terwijl de distributienetgebruiker of de eigenaar van zijn 
kant als bewaarder van de installaties in principe voor alle rechtstreekse materiële schade 
aangebracht aan enige voorziening van de distributienetbeheerder moet instaan, tenzij deze 
hem of de personen voor wie hij aansprakelijk is niet kan worden toegerekend, is kennelijk 
onevenwichtig en onrechtmatig in de zin van de artikelen VI.83, 30°, WER en de algemene 
norm inzake onrechtmatige bedingen (artikel I.8.22°, WER). 

Wat lichamelijke schade betreft, is iedere onderneming wettelijk aansprakelijk voor elk 
lichamelijk letsel of overlijden van de consument ten gevolge van een doen of nalaten van 
deze onderneming, en kan de aansprakelijkheid niet worden beperkt tot een aantoonbare fout 
(art. VI.83, 25°, WER). 

 

C. Noodsituatie en overmacht 

Opsommingen van wat de distributienetbeheerder als ‘overmacht’ beschouwd en die 
betrekking hebben op risico’s die inherent zijn aan een normale bedrijfsvoering, zijn te 
beschouwen als uitsluitingen van aansprakelijkheid die de wettelijke rechten van de 
consument op ongepaste wijze inperken. Het behoort altijd aan de rechter om in een concreet 
geval te beoordelen of er sprake is van overmacht. 

 

IV. betalingen aan de distributienetbeheerder, betwisting van het aangerekende bedrag, 
en schadebedingen 

De bepalingen inzake de aan de distributienetbeheerder verschuldigde vergoedingen, en de 
regeling inzake betwisting van de factuur zijn onduidelijk geformuleerd, en dienen naar het 
oordeel van de Commissie te worden aangepast aan de economische realiteit. 

De eigenaar of de distributienetgebruiker zal enkel rechtstreeks moeten betalen aan de 
distributienetbeheerder voor werken aan de aansluiting (de ‘eenmalige vergoeding’). Te 
meer daar vele reglementen bepalen dat die vergoeding verschuldigd zal zijn vóór het 
realiseren van de aansluiting, moet duidelijk zijn welke voorwaarden moeten vervuld zijn 
voor de indienststelling van die aansluiting, en moet duidelijk bepaald worden welk gevolg 
wordt gegeven aan het niet-realiseren van de aansluiting. 

Een regeling van ‘overleg om tot een vergelijk te komen’ bij betwisting door de 
distributienetgebruiker van de factuur kan ertoe leiden dat de consument bij een foutieve 
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facturatie door de distributienetbeheerder desgevallend geen recht op terugbetaling zal 
hebben en is in dat opzicht in strijd met artikel VI.83, 30°, WER. 

 

V. Bevoegdheid 

Clausules waar enkel de rechtbanken van de plaats waar de zetel van de 
distributienetbeheerder gevestigd is bevoegd worden verklaard kunnen in strijd zijn met 
hetzij artikel VI.83, 23°, WER, indien in een bepaald geval een andere rechter bevoegd wordt 
verklaard dan deze aangewezen door artikel 624, 1°, 2°, en 4° van het Gerechtelijk Wetboek, 
en kunnen ook in strijd zijn met de algemene norm van kennelijk onevenwicht (artikel I.8.22°, 
WER), indien dit in het concrete geval de consument bemoeilijkt in zijn verdediging of in het 
doen nakomen van zijn rechten. 
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