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I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet

1) Het basistarief voor overbrenging met het net 

Vaste term EUR/jaar 13,45 75,48 372,71 4.402,89

Proportionele term EUR/kWh 0,0188345 0,0064297 0,0044482 0,0004180 0,0004180 0,0004143 0,0005767 0,0004269

Capaciteit EUR/maxcap 1,7611554 0,3612782

2) Het tarief voor het systeembeheer EUR/kWh

3) Tarief databeheer

AMR EUR/jaar

MMR EUR/jaar

Jaaropname (o.a. digitale gasmeter G4 en G6 voor huishoudelijk en kleine ondernemingen) EUR/jaar

II. Het tarief openbare dienstverplichtingen EUR/kWh 0,0004561 0,0004561 0,0004561

III. Tarieven voor de complementaire diensten EUR/kWh

IV. Tarieven voor de supplementaire diensten EUR/kWh

V. Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies

1) Toeslagen of heffingen ter dekking van de openbare dienstverplichtingen EUR/kWh

2) Toeslagen ter dekking van de werkingskosten van de CREG EUR/kWh

3) Bijdragen ter dekking van de verloren kosten EUR/kWh

4) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh 0,0001174 0,0001174 0,0001174 0,0000254 0,0000254 0,0000064

5) Rechtspersonenbelasting EUR/kWh

6)
Overige  lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, 

toeslagen, bijdragen en retributies
EUR/kWh 0,0001024 0,0001024 0,0001024 0,0000222 0,0000222 0,0000055

• Deze tarieflijst geldt van 23/08/2022 t.e.m. 31/12/2022.

• Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. Vanaf 1 april 2022 t.e.m. 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6% voor huishoudelijke afnemers en vanaf 1 augustus 2022 t.e.m. 31 december 2022 geldt een verlaagd btw-percentage van 6% voor professionele afnemers.

• Klanten met een digitale gasmeter zijn niet-telegemeten klanten.

• Voor de facturatie van de vaste term en het tarief databeheer worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

•

•

•

•

•

• Bij onderbreekbare klanten wordt een onderbreekbaarheidscoëfficiënt toegepast. Deze wordt als volgt berekend: tarief voor de basisdiensten x (0,6 + 0,4 x (vast aansluitingsvermogen / totaal aansluitingsvermogen)).

Bij niet-telegemeten klanten met jaarfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) op voorhand bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande verbruiksjaar. Als de meetperiode korter of 

langer is dan één jaar, wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reëel lastprofiel RLP0. Deze tariefcategorie blijft het hele verbruiksjaar gelden. Bij elke afrekening wordt 

de tariefcategorie opnieuw bepaald op basis van het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf en retroactief aangepast in het geval het gemeten verbruik in het betreffende verbruiksjaar zelf niet 

overeenstemt met de initieel bepaalde tariefcategorie. Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperioden verdeeld te worden op basis van het reëel lastprofiel 

RLP0.

Bij niet-telegemeten klanten met maandfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2, T3 of T4) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer dan 

één jaar wordt het gemeten verbruik omgerekend naar een jaarverbruik aan de hand van het reëel lastprofiel RLP0). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.

Bij telegemeten klanten wordt de tariefcategorie (T5 of T6) telkens in januari bepaald op basis van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar (indien korter of langer dan één jaar wordt het gemeten 

verbruik omgerekend naar een jaarverbruik volgens het profiel van de klant). Deze tariefcategorie blijft het hele kalenderjaar gelden.

Bij nieuwe niet-telegemeten klanten (zonder een historisch gemeten verbruik) wordt standaard tariefcategorie T2 toegepast, of tariefcategorie T4 als zij een MMR-meter hebben. Bij nieuwe telegemeten klanten 

wordt standaard tariefcategorie T6 toegepast.

Klanten met maandfacturatie kunnen (via hun leverancier) een aanpassing van de tariefcategorie aanvragen als het verbruik in dit kalenderjaar afwijkt van het gemeten verbruik in het voorgaande kalenderjaar, de 

afwijking duurzaam is en bewezen kan worden. De aanpassing van de tariefcategorie gebeurt voor het hele kalenderjaar.

IMEWO - AARDGAS - Tarieflijst periodieke distributienettarieven vanaf 23/08/2022 t.e.m. 31/12/2022 - Afname

NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer

Jaarverbruik (kWh) Jaarverbruik (kWh)
All-in tarief

11,53

83,86

83,86


