
Geachte mevrouw, 

Na ontvangst van de mail van Sibelga van 6 september jl., hebben wij een bijkomende analyse 

verricht van dit dossier. 

Uit het dossier blijkt dat Sibelga gedurende verschillende jaren de meterstanden te laag heeft 

geschat. De aanklager heeft de facturen waarop de geschatte meterstanden werden vermeld, 

evenwel niet betwist en heeft, behalve de meterstand van 15/11/2012 voor EAN en voor 

EAN, zelf geen meterstanden meegedeeld, noch aan Sibelga, noch aan zijn leverancier. De 

mededeling van meterstanden door de aanklager had kunnen voorkomen dat Sibelga doorging 

met het verrichten van te lage schattingen. 

Noch het technisch reglement elektriciteit, noch het technisch reglement gas voorzien de door 

u gesuggereerde berekening van het verbruik in geval van opeenvolgende te lage schattingen 

door de DNB. 

Artikel 224, § 1 van het technisch reglement elektriciteit en artikel 181, § 1 van het technisch 

reglement gas voorzien dat, wanneer de distributienetbeheerder van oordeel is dat de 

beschikbare resultaten onbetrouwbaar of foutief zijn, de betrokken meetgegevens in het 

validatieproces worden vervangen door waarden die op basis van objectieve en niet 

discriminerende criteria billijk zijn. 

Krachtens de tweede paragraaf van dit artikel worden de onbetrouwbare of foutieve gegevens 

gecorrigeerd op basis van één of meer schattingsprocedures zoals: 

  - andere meetresultaten die de betrokken distributienetgebruiker ter beschikking heeft; 

  - een vergelijking met de gegevens van een periode die als gelijkwaardig wordt beschouwd. 

Bij toepassing van de schattingsprocedure, vermeld achter het eerste streepje van 

bovenvermelde paragraaf, corrigeerde Sibelga voor EAN 5, na mededeling door de 

leverancier van de meterstand van 15/11/2012 (86.129), de foutieve meterstand van 

16/11/2011 (53.432) en raamde deze opnieuw op 68.973. 

Voor EAN  werd alleen de meterstand van 15/11/2012 gecorrigeerd tot 12.697, na mededeling 

van deze nieuwe meterstand door de leverancier. 

Daarnaast is het ook zo dat de toepassing van de door u gesuggereerde berekening van het 

verbruik ertoe zou leiden dat de aanklager minder verbruik zou betalen dan het totale verbruik 

tussen twee werkelijke opnames. 

Gelet op de bovenvermelde elementen, menen wij dat Sibelga het verbruik heeftberekend in 

overeenstemming met de bepalingen van het technisch reglement elektriciteit en van het 

technisch reglement gas. 

Uiteraard zijn wij ter uwer beschikking voor eventuele bijkomende inlichtingen. 

Met vriendelijke groeten, 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

 

 

 


