
 

Betreft: Uw klacht tegen Sibelga 

Mijnheer, 

Wij hebben uw klacht onderzocht.  

Uw klacht heeft betrekking op de afsluiting van uw elektriciteitsmeter met nr. XXXXXXX en bijgevolg 

op de toepassing van het technisch reglement1. Aangezien de Geschillendienst bevoegd is voor deze 

materie, is uw klacht ontvankelijk. 

1. Antecedenten die voorafgingen aan uw klacht 

Deze antecedenten kunnen worden weergegeven als volgt: 

Het contract voor de levering van elektriciteit voor uw appartement, dat uw ouders gesloten hadden 

met uw energieleverancier, werd beëindigd en afliep op 31 oktober 2011, wat heeft geleid tot de 

afsluiting en de verzegeling van uw elektriciteitsmeter. Na de verzegeling nam de energieleverancier de 

meter op haar naam over en, aangezien er geen netgebruiker opdaagde, startte deze leverancier de 

MOZA (Move Out Zonder Afspraak)-procedure. Deze procedure wordt door de energieleverancier 

gestart als er geen geldig leveringscontract is tussen een mogelijke energieverbruiker en een 

energieleverancier. 

Op 30 december 2011 is Sibelga ter plaatse gegaan en liet een regularisatiedocument achter.  

Aangezien er geen netgebruiker opdaagde die zijn contractuele situatie in orde bracht, heeft Sibelga uw 

elektriciteitsmeter op 9 februari 2012 afgesloten. 

U heeft de zegels verbroken en de meter opnieuw geopend, en Sibelga hiervan op de hoogte gebracht.  

Daarna sloot u een nieuw leveringscontract met een andere energieleverancier dat een aanvang nam op 

25 juli 2012. 

Op 9 juli 2012 stelde de distributienetbeheerder vast dat uw meter open was. 

Voor het verbruik zonder leveringscontract voor de periode van 9 februari 2012 tot 9 juli 2012 en voor 

de kosten als gevolg van de zegelbreuk zond Sibelga u een factuur toe, opgemaakt op 2 oktober 2012 

                                                

1 Het technisch reglement voor het beheer van het elektriciteitsdistributienet in het Brussels Hoofdstedelijk 
  Gewest en van de toegang ertoe, goedgekeurd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij besluit van 
  13 juli 2006 
 

 



 

voor een totaalbedrag van 406,98 € inclusief BTW, waarvan 111 € zegelkosten, te verhogen met de 

BTW. 

Vervolgens zond de distributienetbeheerder u een verbeterde factuur toe, opgemaakt op 15 oktober 

2012, voor een totaalbedrag van 291,85 € inclusief BTW, waarvan 111 € zegelkosten, te verhogen met 

de BTW. Op deze factuur werd het verbruik voor de periode van 9 februari 2012 tot 9 juli 2012 

aangerekend aan het “gebruikelijke tarief”, gelet op het feit dat u de zegelbreuk ter goeder trouw 

pleegde. 

Inmiddels betaalde u het verbruik dat voor deze periode werd aangerekend, hetzij het bedrag van 157,54 

€. Inclusief BTW. U betwist de gevorderde zegelkosten. 

U diende klacht in betreffende deze factuur bij de Ombudsdienst voor Energie die u doorverwees naar 

de Geschillendienst van BRUGEL voor het eventueel indienen van een klacht tegen Sibelga met 

betrekking tot de naleving van haar verplichtingen.  

Op 20 augustus 2013 diende u een klacht in bij de Geschillendienst van BRUGEL. 

2. Beslissing van de Geschillendienst 

Uit het dossier blijkt dat uw contract voor de levering van elektriciteit aan uw appartement, dat 

tussen uw ouders en de energieleverancier werd gesloten, per vergissing werd beëindigd. 

Het dossier bevat geen elementen die het onweerlegbaar bewijs leveren dat uw ouders het 

goede contractnummer of de goede EAN-code meedeelden aan Electrabel met het oog op het 

opzeggen van het contract voor de levering van elektriciteit aan hun appartement. Het is dus 

mogelijk dat daardoor het contract voor levering aan uw appartement werd beëindigd, met als 

gevolg de afsluiting van uw meter.  

Uit het dossier blijkt dat Sibelga op 30 december 2011, als gevolg van het starten door de 

energieleverancier van de MOZA-procedure, een plaatsbezoek heeft gebracht en ter plaatse een 

regularisatiedocument heeft achtergelaten waarin werd gevraagd om binnen de veertig dagen een 

contract te sluiten voor de levering van elektriciteit. Aangezien er geen regularisatie plaatsvond 

binnen de vermelde termijn, sloot Sibelga op 9 februari 2012 uw elektriciteitsmeter af. Bijgevolg 

werd tot afsluiting overgegaan in overeenstemming met de bepalingen van de 

elektriciteitsordonnantie2. 

                                                

2 Artikel 25sexies, § 4, vierde alinea van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de 
elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest luidt als volgt : 

« Bovendien, indien de distributienetbeheerderdie door een leverancier belast wordt met het afsluiten van een afnamepunt 
dat niet toegekend is, niet gedekt is door een contract of niet standaard beleverd wordt, of waarop hij een verbreken van de 
zegels heeft vastgesteld, de aanwezigheid van een afnemer heeft opgemerkt tijdens zijn plaatsbezoek, nodigt hij deze uit om 
zijn contractuele situatie binnen de veertig dagen in orde te stellen, periode waarin de netbeheerder hem minstens eenmaal 
bezoekt, en met achterlating van een bericht. Bij gebrek aan regularisatie door de afnemer na deze termijn, is de 
toestemming van de vrederechter voor de afsluiting niet langer vereist. » 

Artikel 25octies, § 6, eerste alinea van deze ordonnantie luidt als volgt :  

 



 

Krachtens het bovenvermelde technisch reglement kunnen de zegels alleen worden verbroken 

door de distributienetbeheerder of met zijn voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Dit 

reglement voorziet tevens dat de distributienetbeheerder de zegelkosten kan verhalen op de 

bewoner, als deze gekend is3.  

Aangezien u de bewoner bent van het betrokken appartement, kan Sibelga de zegelkosten op u 

verhalen. Uw klacht is dan ook ongegrond. 

In bijlage kan u een document vinden betreffende de modaliteiten voor het instellen van beroep 

tegen deze beslissing bij de Raad van State. 

Met oprechte hoogachting, 

 

 
  

Juridisch assistente Juridisch adviseur 
Lid van de Geschillendienst Lid van de Geschillendienst 

 
 

Bijlage:  Document betreffende de modaliteiten voor het instellen van beroep tegen een beslissing van de  

Geschillendienst 

 

 

 
 

                                                                                                                                                        

« Zonder afbreuk te doen aan artikel 25sexies, § 4, kan de afsluiting van een gezin niet plaatsvinden tussen 1 oktober en 
31 maart, periode tijdens dewelke de levering aan de afnemer, beperkt of niet, door de noodleverancier wordt 
gewaarborgd. » 

3 Artikel 194, § 2 van dit reglement luidt als volgt: “De zegels mogen alleen verbroken of verwijderd worden door de 
distributienetbeheerder of met voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege de distributienetbeheerder. 
 
§ 3 van dit reglement luidt als volgt: “…Alle door de distributienetbeheerder gedane kosten ingevolge het ongeoorloofd 
verwijderen of breken van de zegels vallen ten laste van ofwel, als deze gekend is, de bewoner van de lokalen waarbij die 
meetinrichting hoort, ofwel de eigenaar van het betrokken gebouw. 
 
Die kosten omvatten enerzijds de administratieve kosten en de tarieven voor de door de distributienetbeheerder uitgevoerde 
handelingen voor het herstel in de vorige staat, anderzijds de vergoeding, uitgedrukt in € per verbruikseenheid, aan deze 
verschuldigd voor het frauduleus afgenomen elektrisch vermogen. Dit wordt geschat op basis van objectieve criteria. 
 
Het bedrag van de administratieve kosten en van de vergoeding zoals hierboven bedoeld, wordt bepaald door de 
distributienetbeheerder en bekendgemaakt op diens internetsite.” 
 
  


