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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 11,75 63,13 394,58 3972,53

Proportionele term EUR/kWh 0,0164529 0,0061781 0,0039684 0,0003905 0,0003905 0,0003868 0,0006417 0,0004751

Capaciteit EUR/maxcap 1,5890105 0,3994549

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 openbaredienstverplichtingen EUR/kWh 0,0003388 0,0003388 0,0003388

III. Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies

1) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh 0,0001166 0,0001166 0,0001166 0,0000217 0,0000217 0,0000062

2)
Overige  lokale, provinciale, gewestelijke en federale belastingen, heffingen, toeslagen, 
bijdragen en retributies

EUR/kWh 0,0000914 0,0000914 0,0000914 0,0000170 0,0000170 0,0000049

-
-
-
- Klanten met digitale gasmeter die kiezen voor maandfacturatie, krijgen het tarief Databeheer voor ‘Jaaropname’ aangerekend.
-
- 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.
- 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)).
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NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvervoer

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

12,63

91,93

91,93

Opmerkingen

Deze tarieflijst geldt van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023.
Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder 6% btw. 

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

Klanten met een digitale gasmeter zijn niet-telegemeten klanten.



I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet

1) Het tarief voor het systeembeheer EUR/kWh 0,0006429

2) Tarief databeheer

AMR EUR/jaar 91,93

-
-

Deze tarieflijst geldt van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023.
Deze tarieflijst omvat de tarieven zonder btw. 
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Injectie

Opmerkingen


