
Geachte heer Y, 

Gelieve ons te verontschuldigen voor de laattijdigheid van ons antwoord. 

Na kennisname van het standpunt van Sibelga, menen wij dat Sibelga sneller een van haar technici 
van de Dienst Fraude had moeten sturen om de staat van de betwiste meter na te kijken. Wij 
herinneren er u aan dat de stand van de elektriciteitsmeter nr. x van 2003 tot 2011 niet meer is 
geëvolueerd. Dit had moeten worden opgemerkt door de Dienst Meteropname van Sibelga enerzijds, 
en door de klager bij het betalen van de vaste maandelijkse bedragen 

De Geschillendienst stelt vast dat Sibelga geen enkele inbreuk op de fysieke integriteit van de meter 
van klager heeft genoteerd vóór 1 september 2011 en dit terwijl tussen 3 februari 2006 en 31 
augustus 2011 8 maal door een beambte een meterstand werd opgenomen. De laatste opname, 
voor de vaststelling van de zegelbreuk, dateert van 10 mei 2011. Bijgevolg zou de periode waarin 
klaagster frauduleus energie zou hebben afgenomen, zich situeren tussen 10 mei en 31 augustus 
2011, datum van vaststelling van de zegelbreuk. 

De Geschillendienst meent dus dat Sibelga het “fraudetarief” voor de frauduleus afgenomen energie 
slechts mocht toepassen van 10 mei 2011 tot 31 augustus 2011. 

Wat de berekening van de EAV op 0 kWh betreft, past Sibelga alleen de regels van UMIG toe met 
betrekking tot de schatting van de elektriciteit (cf. UMIG Part II – Metering Fase 3a. Estimatieregels 
Elektriciteit). 

“De IEAV wordt berekend aan de hand van een consumptieperiode die minimaal 330 aaneengesloten 
dagen lang is (…). De gekozen periode moet steeds begrensd worden door twee gelezen en 
gevalideerde indexen waarvan de tussenliggende consumpties gevalideerd zijn. Deze indexen kunnen 
dus zowel opgenomen zijn in het kader van een periodieke meteropname of bij een wissel. De index 
kan bekomen zijn door de Beheerder van de meetgegevens of opgegeven zijn door de DNG, al dan 
niet rechtstreeks of via zijn Leverancier. Schattingen komen dus niet in aanmerking. (pp 8-9 van 
UMIG, voormeld)" 

Wij blijven te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen. 

Met vriendelijke groeten, 

 

 


