
Vaste term 
(EUR/jaar)

Proportionele term    
(EUR/MWh)

Vaste term 
(EUR/jaar)

Proportionele term    
(EUR/MWh)

Vaste term 
(EUR/jaar)

Proportionele term    
(EUR/MWh)

FLUVIUS ANTWERPEN 14,33 20,9241 89,58 5,8740 358,32 4,0824 12,63
FLUVIUS LIMBURG 14,14 16,0936 52,31 8,4593 707,24 4,0929 12,63
FLUVIUS WEST 6,65 24,1711 76,20 10,2586 764,34 5,6709 12,63
GASELWEST 12,98 18,7718 57,18 9,9321 558,18 6,5923 12,63
IMEWO 14,77 21,3009 82,85 7,6849 409,11 5,5099 12,63
INTERGEM 11,34 16,5576 54,77 7,8725 440,71 5,2995 12,63
IVEKA 11,75 16,9997 63,13 6,7249 394,58 4,5152 12,63
IVERLEK 12,47 17,9792 62,17 8,0409 465,97 5,3489 12,63
SIBELGAS 12,28 18,0667 68,14 6,8956 150,70 6,3453 12,63

Opmerkingen

AARDGAS - Tarieflijst periodieke distributienettarieven 2023 - Afname
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Distributie

Databeheer 
(EUR/jaar)

T1 T2 T3
0 - 5.000 kWh/jaar 5.001 - 150.000 kWh/jaar 150.001 - 1.000.000 kWh/jaar

* Opgelet: op uw energiefactuur wordt meestal het verbruik in kWh vermeld. Bovenstaande kWh-tarieven worden weergegeven in EUR/MWh. 1 MWh is gelijk aan 1.000 kWh.
- Deze tarieflijst geldt van 01/01/2023 t.e.m. 31/12/2023.
- 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 klanten met jaarfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2 of T3) 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  klanten met maandfacturatie wordt de tariefcategorie (T1, T2 of T3) 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 nieuwe  klanten (zonder een historisch gemeten verbruik) wordt standaard tariefcategorie T2 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.


