
SIBELGAS

Tarieven aansluiting aardgas 2020  

Vermogen  Oriënterende studie Detailstudie
btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl

 <=  25 m³/h gratis gratis

 <=  100 m³/h 292,50 € 353,93 € 314,91 € 381,04 €

 <=  400 m³/h 314,91 € 381,04 € 314,91 € 381,04 €

 >   400 m³/h 314,91 € 381,04 € 920,52 € 1.113,83 €

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de

contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.

De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB

De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u) 

De kosten voor de oriënterende studie worden terugbetaald als de detailstudie de oriënterende studie tegenspreekt.

Studiekosten in functie van het aan te sluiten vermogen 
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Maximum Dienstleiding Gratis

uurdebiet uitbreiding 

(m³/h) LD net prijs (€)
Netgebruikers tot 10 m³/h (resid. netgebruikers: woningen en appartementen) btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl

68,49 € 82,87 €
8-10 m³/h PE 32(40) 12,5 m 206,61 € 250,00 € 2.798,99 € 3.386,78 €  

per bijkomend (1) (4)

aansluitbare wooneenheid (2) gratis

  
Specifiek MD net : 206,61 € (4) 250,00 €

116,89 €
Professionele netgebruikers boven 10 m³/h (3) 57,06 € 69,04 €

btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl 251,56 € 304,39 €
16 m³/h PE 40(63) 25 m 2.082,14 € 2.519,39 € 4.149,92 € 5.021,40 € 166,84 € 201,88 €

154,61 € 187,08 €
25 m³/h PE40(63) 50 m 2.082,14 € 2.519,39 € 4.149,92 € 5.021,40 €

40 m³/h PE 63 50 m 2.423,80 € 2.932,80 € 4.567,14 € 5.526,24 € 4.216,61 € 5.102,10 € Voorzien van de aardgeleider voor het maken van de equipotentiaal verbinding

87,21 € 105,52 € Het bezorgen van een officieel attest dat de binneninstallatie 
65 m³/h PE 110 150 m 3.682,80 € 4.456,19 € zie tarieven MD aansluiting 87,21 € 105,52 € voldoet aan de wettelijke normen

28,78 € 34,82 € Werken distributienetbeheerder
100 m³/h PE 110 150 m 3.695,19 € 4.471,18 € zie tarieven MD aansluiting 7,00 € 8,47 € Graafwerken op openbaar domein

18,10 € 21,90 € Levering en plaatsing van de dienstleiding en de gasmeter , indienststelling.

Netgebruikers boven 100 m³/h  (uitzonderlijk) (3) Verbinden van de aardgasmeter met de binneninstallatie afstand tussen 

10,62 € 12,85 € beide maximaal 1 meter
160 m³/h PE 160 250 m 5.309,14 € 6.424,06 € zie tarieven MD aansluiting 45,45 € 54,99 € ter beschikking stellen van impulsen gasmeter: gratis bij aanvraag 

74,49 € 90,13 €

250 m³/h PE 160 250 m 6.050,07 € 7.320,58 € zie tarieven MD aansluiting 106,32 € 128,65 €

53,51 € 64,75 €
400 m³/h PE 160 250 m 6.050,56 € 7.321,18 € zie tarieven MD aansluiting 123,52 € 149,46 €

96,60 € 116,89 €

57,06 € 69,04 €
251,56 € 304,39 €

(1) Sterk verlaagde prijs ( met tussenkomst van DNB), enkel geldig voor de initiële aansluiting. Als de aansluiting later verzwaard of verplaatst moet worden zijn de werkelijke kostprijzen van toepassing: zie "standaard eenheidsprijzen diverse werken aardgas".
Tarief Appartementen met individuele gasmeters G4-G6 - tarief per gasmeter tot 10 m³/h : zelfde tarief als voor individuele woning 
(2) Netgebruikers tot en met 10m³/h: de distributienetbeheerder voorziet een gratis lengte van 12,5m per bijkomende aansluitbare woongelegenheid, de bijkomende woongelegenheid/woongelegenheden van de aanvrager mee inbegrepen. Deze gratis lengte is bepaald op basis van de rendabiliteit van de netuitbreiding. 
Alle uitbreidingen van het gasnet op openbaar domein, langer dan deze gratis lengte (en voor zover een uitbreiding mogelijk is ), worden volledig aangerekend aan de netgebruiker. (zie kolom D: uitbreiding LD openbaar domein /m.)
(3) Netgebruikers met een vermogen boven de 10 m³/h : 
Indien een uitbreiding van het distributienet LD nodig is (tot aan een voldoende sterk punt van het bestaande LD net ) , dan wordt een bepaalde lengte op openbaar domein ten laste genomen van de distributienetbeheerder , 
Deze lengte dekt niet : onderboringen uitbreiding onder wegdek > 10m , doorgang kunstwerken , bruggen enz. en ook geen extra lengten op privé domein . 
De gratis lengte start vanaf het bestaande gasdistributienet ( de kost van de aankoppeling aan het bestaande net is inbegrepen) . 
Alle uitbreidingen van het gasnet op openbaar domein , langer dan deze gratis lengte , worden volledig aangerekend aan de netgebruiker .
(4) Specifieke MD net ( max . 5 bar) bedoeld voor aansluiting van residentiële netgebruikers :  
De meest MD netten zijn toevoerleidingen nodig om LD netten te voeden :  residentiële netgebruikers worden hier enkel op aangesloten mits de volledige kostprijs wordt betaald .  
Er bestaan in sommige deelgemeenten ook MD A (0,1 tot 0,5 bar) of MD B (0,5 tot 5 bar) netten die specifiek zijn aangelegd om residentiële netgebruikers te voeden via een miniklantcabine : in deze dorpskernen en/of verkavelingen is ( zal ) geen lagedruknet voorzien (worden ) , 
en worden de residentiële netgebruikers aangesloten aan het verlaagd tarief dat geldig is voor aansluiting op een lagedruknet .
Professionele netgebruikers tot 40 m³/h :
Tot 40 m³/h wordt eenzelfde redenering toegepast bij dit soort MD netten  : tarief LD net wordt aangerekend . 

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.

De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB

De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u) 

Gebruikte afkorting: VHI:Volumeherleidingsinstrument

Woningen of gebouwen met 1 leveringsplaats
Woningen of gebouwen met 2 leveringsplaatsen in 1 gebouw op 1 enkele dienstleiding

Aansluitingstarieven  voor  distributienetgebruikers op het lagedruk aardgasnet (LD 20/25 of 100 mbar ) , met uitgangsdruk  20/25 mbar 
Aansluitingstarieven  voor  distributienetgebruikers op het middendruk aardgasnet (MD 5 bar), met uitgangsdruk  20/25 mbar of 98 mbar , en met maximaal debiet 40 m³/h

Appartementsgebouwen met gemeenschappelijke meteropstelling op gelijkvloers of in kelder 

A B + C D

Uitbreiding van het distributienet Aansluiting en meetinstallatie Diversen Opmerkingen

Boven een debiet van 16 m³/h dient nagegaan of het lokale Graaf- en herstelwerk op openbaar domein . Alle prijzen zijn geldig  voor werkzaamheden 

LD net voldoende capaciteit heeft om de aansluiting toe te laten. Lengte dienstleiding beperkt tot 25 m buiten (gevel - rooilijn) gelijktijdig uitgevoerd met de aansluitingswerken. Het gebouw is gelegen langs het bestaande aardgasnet

Enkel de DNB kan de mogelijkheid van een netuitbreiding  Lengte dienstleiding beperkt tot 3 m binnen .   Ze zijn niet van toepassing  in geval van aanpassings- De aardgasmeter wordt voorzien op droge en gemakkelijk te bereiken plaats

positief evalueren (studie) . werken aan bestaande installaties noch voor De aardgasmeter wordt voorzien zo dicht mogelijk bij de openbare weg

Netuitbreidingen LD voor residentiële klanten  moeten kaderen Aansluitbaarheid beperkt tot een maximum netdiameter van 200 mm afzonderlijke interventies.

in een langetermijnplanning bepaald door de DNB (2) Gasmeter inbegrepen, standaard opgesteld in lokaal Alle specifiek toewijsbare werken en materialen buiten standaard worden apart aangerekend.

Uitbreiding LD openbaar domein /m zijn de uitvoeringsmodaliteiten vervat in de volgende brochure :

Zie ook:  

LD 20/25 of 100 mbar MD 5 bar  " Standaard eenheidsprijzen diverse werken LD - aansluitingen aardgas " 2020

mini klanten cabine

prijs (€)

Extra werken op openbaar domein : 'Algemene richtlijnen aardgasaansluiting voor architecten, bouwpromotoren en

installateurs' (zie https://www.fluvius.be/nl/media/2256)
Onderboring weg - als technisch mogelijk - vergunning afgeleverd
Indien aansluiting max. 10Nm³/h en afstand distributieleiding - uitgang meter max. 20m

prijs (€)
Voor woningen en appartementen tot 9 wooneenheden 

   opstartkost
Leveren en plaatsen van de wachtbuis op privé-domeinonderboring openbaar domein voor kanaal, rijks-/snelweg, spoorweg of bouwkundig kunstwerk

Plaatsen buitenafsluiter LD tot PE63 tegelijk met de aansluiting Maken van de buitenput van 1 x 1 x 1 meter op plaats van de 
muurdoorgang in de gevel

per wooneenheid In andere gevallen: onderboring gemeenteweg - als technisch mogelijk - vergunning afgeleverd - 
onderboring openbaar domein (max diameter PE63):
* voor onderboringen tot en met 6 m: prijs per meter 96,60 €

LD 20/25 of 100 mbar MD 5 bar (4) * voor onderboringen meer dan 6 m: prijs per meter alsook Werken klant of installateur

Dienstleiding tot PE63 in open sleuf  (als > 25 m)  / m 

Dienstleiding PE110 in open sleuf  (als >25 m)  / m 

enkel LD  100 mbar Extra graafwerken op privé domein :

sleuf volle grond  / m
sleuf klinkers - dallen / m 

Extra werken op privé domein  : Ter beschikking stellen van een opstellingsruimte voor de aardgasmeter
Extra plaatsen VHI (incl. toestel zelf)

Niet respecteren aansluitbocht  nieuwbouw : per energie
Niet respecteren meteropstelling standaard (< 3 m)

Plaatsen (dienst)leiding binnen gebouw ( als > 3 meter)  / m

uitbraak & herstel voetpad / m²
uitbraak & herstel bestrating,beton,asfalt  / m²

Onderboring privé domein (tot 30 m ) per m (max. diameter 160 mm):
* voor onderboringen tot en met 6 m: prijs per meter

* voor onderboringen meer dan 6 m: prijs per meter alsook
   opstartkost

sleuf bestrating , beton,asfalt  / m nieuwe aansluiting

ofwel:
graafwerk & dempen  (/ m³) alsook ingeval van bedekking
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Indien een uitbreiding van het distributienet nodig is,
(tot aan een voldoende sterk punt van het  bestaande 
MD- net), dan wordt een bepaalde lengte op openbaar  Verbinding vanaf het MD- aardgasnet Alle prijzen zijn geldig  voor werkzaamheden Alle uitbreidingen op openbaar domein die langer zijn 
domein ten laste genomen van de netbeheerder. tot de gascabine op privé domein. gelijktijdig uitgevoerd met de aansluitingswerken, dan de eerste gratis lengte (zie kolom A) zijn ten laste  
Deze lengte dekt niet: onderboringen > 10m, Verbinding via 1 ondgr. MD-afsluiter. Ze zijn niet van toepassing  in geval van aanpassings- van de netgebruiker: volgens forfaitaire prijzen onder Diversen (zie kolom D)
doorgang kunstwerken, werken op privé terrein. Graaf- en herstelwerken openbaar en werken aan bestaande installaties noch voor afzonderlijke interventies.
Deze lengte start aan het bestaande net privé domein; max. 25 m dienstleiding. Alle specifiek toewijsbare werken en materialen buiten standaard Speciale aanlegstroken zoals onderboringen > 10 m, 
en is inclusief aankoppeling aan het bestaand net. Dienstleiding: laswerken en worden apart aangerekend volgens de tarieven: doorgang door kunstwerken, bruggen enz. zijn 
(2) Kwalitatieve WKK gratis uitbreiding: 1.000 m alles inbegrepen toebehoren; kathodische bescherming. "Standaard eenheidsprijzen diverse werken aansluitingen aardgas 2020" steeds ten laste van de netgebruiker.

Type Drukregime Gratis Dienstleiding Diverse werken 
gascabine gasnet uitbreiding type

(nominaal) MD net (°) (max. 25 m) prijs (€)
(bar) (m) btw excl btw 21% incl

btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl btw excl btw 21% incl
<= 40 m³/h Zie aansluitingstarieven voor distibutienetgebruikers op het middendruk aardgasnet met een maximaal debiet van 40 m³/h

extra lengte op openbaar domein: 
K100 5 bar 100   PE63 5.037,03 € 6.094,81 € 8.230,09 € 9.958,41 € aanleg (uitbreiding) gasnet MD openbaar domein /m 97,87 € 118,42 €

15 bar 100  ST25 5.882,81 € 7.118,20 € 8.059,78 € 9.752,33 € doorgang kunstwerken /m 185,46 € 224,41 €
onderboringen > 10 m /m 96,60 € 116,89 €

K250 5 bar 200   PE63 5.037,03 € 6.094,81 € 10.041,63 € 12.150,37 € 14.065,19 € 17.018,88 €
15 bar 200  ST50 6.403,36 € 7.748,07 € 12.965,81 € 15.688,63 € 18.358,49 € 22.213,77 € extra lengte op privé domein in open sleuf : ter beschikking stellen impulsen gasmeter: gratis bij aanvraag nieuwe aansluiting 

dienstleiding totale lengte > 25 m, per m 32,46 € 39,28 € forfaitaire prijzen geldig bij standaard uitlaatdrukken 21/25/100/300 en 500 mbar
K400 5 bar 200   PE63 5.037,03 € 6.094,81 € 9.973,49 € 12.067,92 € 13.129,29 € 15.886,44 € extra lengte uitgang gascabine zonder koppelen op uitgangsdruk boven 500 mbar vereist extra studie & ontwerp: bestekprijs (°)

15 bar 200  ST50 6.403,36 € 7.748,07 € 13.203,14 € 15.975,80 € 18.595,82 € 22.500,94 € de private installatie, per m 105,17 € 127,26 € lengte van de dienstleiding beperkt standaard tot 50 m (drukval)
extra of nutteloze verplaatsing 174,42 € 211,05 € reduceerlijnen: 1 of 2 naar keuze van de netgebruiker volgens standaardtabel

K650 5 bar 200   PE110 9.128,03 € 11.044,92 € 30.167,63 € 36.502,83 € 40.764,47 € 49.325,01 € extra graafwerken op privé domein: extra MD afsluiter op dienstleiding volgens noodzaak: inbegrepen 
15 bar 200  ST50 6.403,36 € 7.748,07 € 30.418,87 € 36.806,83 € 39.512,71 € 47.810,38 € sleuf volle grond / m 22,24 € 26,91 € kathodische bescherming van de binneninstallatie niet inbegrepen

sleuf klinkers - dallen / m 30,46 € 36,86 € teleopname gasmeter: inbegrepen vanaf cabine K1000 (Qmax =  1000 m³/h)
K1000 5 bar 250   PE110 9.128,03 € 11.044,92 € 49.754,35 € 60.202,76 € sleuf bestrating, beton, asfalt / m 74,17 € 89,75 € de verbinding tussen binneninstallatie en de uitgang van de gascabine (staal):

15 bar 250  ST100 10.986,50 € 13.293,67 € 46.485,21 € 56.247,10 € ofwel: uit te voeren door een gehabiliteerd installateur  
graafwerk & dempen  (/ m³) alsook ingeval van bedekking 106,32 € 128,65 € assistentie bij de indienstname van de gascabine is inbegrepen.

K1600 5 bar 300   PE110 9.128,03 € 11.044,92 € 52.840,64 € 63.937,17 € uitbraak & herstel voetpad / m² 53,51 € 64,75 € extra afsluiter op uitgang gascabine is niet standaard (eventueel bestekprijs
15 bar 300  ST100 10.986,50 € 13.293,67 € 48.844,53 € 59.101,88 € uitbraak & herstel bestrating, beton, asfalt / m² 123,52 € 149,46 € mogelijk) (°)

K2500 5 bar 500   PE160 11.960,67 € 14.472,41 € 59.304,06 € 71.757,91 € onderboring op privé domein (tot 30 m), per m  96,60 € 116,89 €
15 bar 500  ST100 10.986,50 € 13.293,67 € 55.799,07 € 67.516,87 € later ter beschikking stellen impulsen gasmeter:

    a. gasmeter die reeds telegelezen is 427,65 € 517,46 €
    b. gasmeter met impulsuitgang die niet telegelezen is  427,65 € 517,46 €
extra plaatsen VHI (incl. toestel zelf) 4.216,61 € 5.102,10 €
Plaatsen telelezingsmodule 1.838,37 € 2.224,43 €

> 2500 geen standaardaansluiting : bestekprijs (°) metervervanging, (tenzij vermeld in lijst eenheidsprijzen) bestek (3) (°)
gasmeter aanpassen om impulsen aan te leveren bestek (3) (°)

(1) graaf en herstelwerken op privé domein tbv. de plaatsing van de gascabine zijn inbegrepen, ook voor de dienstleiding. 
(2) Ingeval van kwalitatieve WKK is de gratis netuitbreiding 1.000 m tot max 2.500 Nm³/h (artikel 7.3.1 van het Energiedecreet van 8 mei 2009)
(3) Prijzen op bestek gezien de grote diversiteit van types installaties en inbouwmaten.
(°) Bestekprijs: dit is de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup (20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken)

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB.
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u).
Gebruikte afkorting: VHI:Volumeherleidingsinstrument

Opmerkingen

Aansluitingstarieven voor netgebruikers op het middendruk (MD) aardgasnet, > 40m³/h en met uitgangsdruk tot maximaal 500 mbar 

A B C D

Gratis uitbreiding van het net Aansluiting Reduceer-  en meetinstallatie Diversen

Maximaal 1 reduceerlijn 2 reduceerlijnen Opmerking

Oprichting van de gascabine op privé domein (1).
Nominale druk volgens het aanwezige MD- net. 
Eén uitgangsdruk van maximaal 500 mbar.
Opstelling standaard in kast (eventueel  in lokaal).
Uitgang gascabine in staal, lengte 1 meter inbegrepen.
Geen verbinding met de binneninstallatie .
Rotorgasmeter of turbinegasmeter
VHI: volumeherleidingsinstrument vanaf K650

100

debiet 
gascabine prijs (€) prijs (€) prijs (€)

(m³/u)

100

250
250

400   excl. VHI
400   excl. VHI

650 incl. VHI
650 incl. VHI

1000 incl. VHI/Teleopname
1000 incl. VHI/Teleopname

1600 incl. VHI/Teleopname
1600 incl. VHI/Teleopname

2500 incl. VHI/Teleopname
2500 incl. VHI/Teleopname
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Alle werken buiten standaard op vraag van de netgebruiker of specifiek toewijsbaar, als diversen aanrekenen.

Item (blad 1/2) Plaatsbezoek (Ja/Neen) Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl

J 269,94 € 326,63 €
J 775,90 € 938,84 €
J 1.586,80 € 1.920,03 €
J 3.333,90 € 4.034,02 €
J 4.943,26 € 5.981,34 €
J 4.913,58 € 5.945,43 €
J 404,42 € 489,35 €
J gratis
J 445,07 € 538,53 €
J 686,96 € 831,22 €
J 445,07 € 538,53 €
J 1.553,11 € 1.879,26 €
J 1.075,64 € 1.301,52 €
J 1.261,75 € 1.526,72 €
J 686,96 € 831,22 €
J 760,38 € 920,06 €
J 206,61 € 250,00 €
J 206,61 € 250,00 €
J 229,55 € 277,76 €
J 199,83 € 241,79 €
J 47,22 € 57,14 €
J 673,52 € 814,96 €
J p.m.
J 229,55 € 277,76 €
J 1.064,31 € 1.287,82 €
J 1.354,57 € 1.639,03 €
J 2.109,28 € 2.552,23 €
J 2.109,28 € 2.552,23 €
J 1.064,31 € 1.287,82 €
J 1.354,57 € 1.639,03 €
J gratis
J 72,54 € 87,77 €

J 20,16 € 24,39 €
J 198,79 € 240,54 €
N 150,92 € 182,61 €
J 72,54 € 87,77 €
J 226,74 € 274,36 €
J 513,67 € 621,54 €
J 72,54 € 87,77 €
J 226,74 € 274,36 €
J 528,34 € 639,29 €
J 119,11 € 144,12 €

N 6,42 € nvt
N 15,40 € nvt
N 6,42 € nvt

(*) vrij van BTW

N gratis
N 6,42 € 7,77 €
J 52,32 € 63,31 €

 J 52,32 € 63,31 €
N gratis

 N gratis
(1) Zie Technisch Reglement Distributie Gas: naast de 2-jaarlijkse fysieke 
opname kan de distributienetgebruiker aan de distributienetbeheerder een extra meteropname vragen.
(2) Zie Technisch Reglement Distributie Gas: indien de distributienetbeheerder de laatste 48 maanden geen fysieke
meteropname kon uitvoeren, wordt een afspraak gemaakt met de distributienetgebruiker. Indien deze vraagt om de meteropname
te doen buiten de diensturen, kunnen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de distributienetgebruiker.

J 87,21 € 105,52 €
J 501,86 € 607,25 €
J 1.666,20 € 2.016,10 €

J 3.813,21 € 4.613,98 €
J 3.742,11 € 4.527,95 €
J 427,65 € 517,46 €

door middel van het plaatsen van een digitale meter J 72,54 € 87,77 €

J 72,54 € 87,77 €
J 72,54 € 87,77 €
J 72,54 € 87,77 €
J 193,92 € 234,64 €
J 845,49 € 1.023,04 €

 + alle bijkomende kosten worden doorgerekend aan de klant (zonder markup)

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de
contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u) 
(°) bestekprijs: dit is de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius 
gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup (20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken).

Bij plaatsing/vervanging van een digitale gasmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende elektriciteitsmeter vervangen door een 
digitale meter (t.l.v. uw distributienetbeheerder)

              opstelling digitale gasmeter G4 of G6 in kast buiten : extra kost 

Standaard Eenheidsprijzen Diverse Werken Aansluiting Aardgas 2020

buitenopstelling gasmeter LD ( = niet standaard) :

verzwaren  dienstleiding tot max 10 m³/h  (zelfde plaats)

              opstelling gasmeter G10,G16 of G25 in kast buiten : extra kost 
              opstelling gasmeter rotor 65 m³/h  in kast buiten : extra kost
              opstelling gasmeter rotor 100 m³/h  in kast buiten : extra kost
              opstelling gasmeter rotor 160 m³/h  in kast buiten : extra kost
              opstelling gasmeter rotor 250 m³/h  in kast buiten : extra kost
plaatsen buitenafsluiter LD  tot PE63 op bestaande aansluiting achteraf
vernieuwen dienstleiding  (initiatief DNB of verantwoord)  
wegnemen dienstleiding tot PE 63 of St50 op vraag netgebruiker ( incl. 1 gasmeter)
verplaatsen dienstleiding  tot PE40 (incl. 1 gasmeter ) 
wegname bestaande dienstleiding
plaatsen nieuwe standaard aansluiting op andere plaats

verzwaren gasmeter tot 16 - 25 m³/h op bestaande dienstleiding 

verzwaren  dienstleiding tot PE63  excl. gasmeter
verplaatsen dienstleiding tot PE63 (incl. 1 gasmeter) 
wegnemen dienstleiding groter dan PE63 of St50 op vraag netgebruiker (incl. 1 gasmeter)
plaatsen of vervangen digitale gasmeter tot 10 m³/h op bestaande dienstleiding (incl. indienststelling)
plaatsen gasmeter tot 10 m³/h  in appartementsgebouw (op bestaande collector, incl. indienststelling)
verplaatsen 1 gasmeter tot 10 m³/h indien technisch mogelijk in zelfde lokaal (max.2 m verplaatsing) 
wegnemen 1 gasmeter tot 40 m³/h  zonder wegname dienstleiding ( = niet de laatste) 
wegnemen elke extra bijkomende  gasmeter tot 40 m³/h  ( niet de laatste gasmeter) 
wegnemen grote balggasmeter LD > 40 m³/h (niet de laatste) ( ' verminderen debiet ' )
wegnemen gasmeter indien  de laatste  = inbegrepen in  prijs wegnemen dienstleiding 
verzwaren digitale gasmeter tot 10 m³/h op bestaande dienstleiding

              buiten dienststelling toegangspunt LD en MD =< 40m³/h (afsluiten klassieke gasmeter of 

verzwaren gasmeter tot 40 m³/h op bestaande dienstleiding 
verzwaren dienstleiding tot PE63 incl. gasmeter tot 16 - 25 m³/h 
verzwaren dienstleiding tot PE63 incl. gasmeter tot 40 m³/h 
plaatsen  of vervangen gasmeter 16 en 25 m³/h op bestaande dienstleiding (vraag klant)  
plaatsen  of vervangen gasmeter 40 m³/h op bestaande dienstleiding (vraag klant)  
eerste indienststelling nieuw toegangspunt ( nieuwe aansluiting ) 
extra verplaatsing indienststelling klassieke meter LD of MD = < 40 m³/h
Gelijktijdig in dienst stellen van elke bijkomende klassieke meter LD of MD = < 40 m³/h (geen eerste 
indienststelling) 
extra verplaatsing indienststelling MD > 40 m³/h
Drop / End of Contract Niet Residentieel: aan te rekenen aan leverancier

             1ste duplicaat factuur

              buiten dienststelling toegangspunt MD > 40 m³/h (afsluiten klassieke gasmeter of buitenafsluiter)  
              buiten dienststelling toegangspunt LD en MD =< 40m³/h ( afkoppelen dienstleiding )
heraansluiten toegangspunt LD en MD =<40m³/h na drop (klassieke gasmeter of buitenafsluiter) 
heraansluiten toegangspunt MD >40m³/h na drop ( gasmeter of buitenafsluiter) 
              heraansluiten toegangspunt LD en MD =< 40m³/h na drop ( heraankoppelen dienstleiding ) 
Afsluiten klassieke meter elektriciteit en gas tegelijkertijd 
Kosten invorderingen 
             rappelkosten (*)
             ingebrekestellingskosten aangetekend (*)
             ingebrekestellingskosten niet aangetekend (*)

Facturatiekosten energie

             (3) : eventuele noodzakelijke vervanging gasmeter niet inbegrepen 

             2de duplicaat factuur
Extra meteropname (klassieke meter) op vraag van de klant (1)
Verplichte meteropname (klassieke meter) buiten de diensturen op vraag van de klant (2)
Extra meteropname (digitale meter) op vraag van de klant (1)
Verplichte meteropname (digitale meter) buiten de diensturen op vraag van de klant (2)

visuele controle gasmeter 
ijking gasmeter op ijkbank : tot G6 (indien gasmeter goed blijkt)
ijking gasmeter op ijkbank : tot G25 (indien gasmeter goed blijkt)
technische controle gasmeter onafhankelijk van het type vanaf 40 m³/h tem 1000 m³/h met meetwagen  
(indien gasmeter goed blijkt) - ook voor MD aansluitingen geldig 
ijking gasmeter op ijkbank voor meters met debiet hoger dan 40 m³/h (als meter goed blijkt) 
ter beschikking stellen impulsen gasmeter vanaf G10 ( achteraf aangevraagd ) (3)

ter beschikking stellen verbruiksgegevens G4/G6 bij klassieke meter niet voorzien van impulsuitgang

verplaatsing DNB agent: opmerking: een verplaatsing omwille van gasreukmelding, binnen of buiten, is 
gratis  
extra uurloon diversen (incl. vervoerkost) 
Zegelbreuk

Overige diverse werken op aanvraag of volgens noodzaak voor speciale toepassingen : bestekprijs(°)

Klassieke meter is een balgen-, rotor- of turbinemeter met mechanisch telwerk.

Administratiekost REG-fraude 
Administratiekost fraude lokale productie en energiediefstal



Alle werken buiten standaard op vraag van de netgebruiker of specifiek toewijsbaar, als diversen aanrekenen.

Item (blad 2/2) Plaatsbezoek (Ja/Neen) Eenh.prijs
excl. BTW btw 21% incl

J 784,87 € 949,69 €
J 495,37 € 599,40 €
J 2.236,38 € 2.706,02 €
J 2.909,06 € 3.519,96 €
J 1.825,50 € 2.208,86 €
J 174,42 € 211,05 €
J 409,94 € 496,03 €
J 145,15 € 175,63 €
J 2.227,79 € 2.695,63 €

J 3.345,68 €
4.048,27 €

J 160,37 € 194,05 €
J 238,85 € 289,01 €

J 72,54 € 87,77 €
J 72,54 € 87,77 €

Indienststelling digitale G meter zonder interventie ter plaatse N 8,54 € 10,33 €
Buiten dienststelling digitale G meter zonder interventie ter plaatse N 8,54 € 10,33 €

Erfdienstbaarheid
Wanneer er netten over het privédomein van de klant lopen of wanneer de aansluitleiding over een aangrenzend perceel loopt, zal Fluvius de kosten voor het
vestigen van de erfdienstbaarheid doorrekenen aan de klant. Dit omvat zowel de kosten voor de opmeting door een landmeter als de aktekosten van de notaris.
Deze kosten zullen worden doorgerekend volgens de facturatie van respectievelijk de landmeters en notarissen (zonder markup).

Aan te rekenen kosten aardgas door de sociale leverancier Beschermde klant Niet-Beschermde klant
Invorderingen aardgas Eenh.prijs excl. BTW btw 21% incl Eenh.prijs excl. BTW btw 21% incl
Rappelkosten * gratis N 6,42 € nvt
Ingebrekestellingskosten aangetekend * gratis N 15,40 € nvt
Ingebrekestellingskosten niet aangetekend * gratis N 6,42 € nvt
Plaatsen budgetmeter aardgas (nvt bij fraude of schade) gratis J gratis
Afsluiten aardgas aan klassieke meter / aan buitenafsluiter (na advies Lac)* gratis J gratis
Afsluiten aardgas aan meter NA lancering budgetmeter aardgas gratis N gratis
Afsluiten aardgas ondergronds (na advies Lac)* 513,67 € nvt J 513,67 € nvt
Afsluiten aardgas aan klassieke meter  / aan buitenafsluiter (bij fraude) 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Afsluiten aardgas ondergronds (bij fraude) 513,67 € 621,54 € J 513,67 € 621,54 €
Heraansluiten aardgas aan klassieke meter (na advies Lac) 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Heraansluiten aardgas aan meter (na advies Lac) NA lancering budgetmeter 
aardgas gratis J gratis
Heraansluiting aardgas aan buitenafsluiter (na advies Lac) 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Heraansluiting aardgas ondergronds (na advies Lac) 528,34 € 639,29 € J 528,34 € 639,29 €
Heraansluiten aardgas aan klassieke meter (na fraude) 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Heraansluiten aardgas aan buitenafsluiter (na fraude) 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Heraansluiten aardgas ondergronds (na fraude) 528,34 € 639,29 € J 528,34 € 639,29 €
Indienststelling / buitendienststelling digitale meter zonder interventie ter plaatse 
(na fraude) 8,54 € 10,33 € N 8,54 € 10,33 €
Indienststelling / buitendienststelling digitale meter zonder interventie ter plaatse 
(na advies Lac) 8,54 € 10,33 € N 8,54 € 10,33 €
* vrij van BTW

Diverse kosten Sociale Dienstverplichtingen  
Administratieve kosten NVT NVT
Aanrekening duplicaat facturen E/G
           - 1e duplicaat factuur gratis N gratis
           - 2e duplicaat factuur 6,42 € 7,77 € N 6,42 € 7,77 €
Aanrekening budgetmeterkaart 26,16 € 31,65 € N 26,16 € 31,65 €
Activatie budgetmeter gratis N gratis
Desactivatie budgetmeter gratis N gratis
Activatie budgetmetermodule digitale meter zonder interventie ter plaatse gratis N gratis
Desactivatie budgetmetermodule digitale meter zonder interventie ter plaatse gratis N gratis
Eerste extra meteropname (klassieke meter) op vraag van de klant (4) gratis J 48,20 € 58,32 €
Bijkomende extra meteropnames (klassieke meter) op vraag van de klant (4) 52,32 € 63,31 € J 52,32 € 63,31 €
Verplichte meteropname (klassieke meter) buiten de diensturen op vraag van de 
klant (5) 52,32 € 63,31 € J 52,32 € 63,31 €
Extra meteropnames (digitale meter) op vraag van de klant (4) gratis N gratis
Verplichte meteropname (digitale meter) buiten de diensturen op vraag van de klant 
(5) gratis N gratis
Nutteloze verplaatsing tijdens de diensturen 72,54 € 87,77 € J 72,54 € 87,77 €
Nutteloze verplaatsing buiten de diensturen 108,81 € 131,66 € J 108,81 € 131,66 €

(4) Zie Technisch Reglement Distributie Gas: naast de 2-jaarlijkse fysieke 
opname kan de distributienetgebruiker aan de distributienetbeheerder een extra meteropname vragen.
(5) Zie Technisch Reglement Distributie Gas: indien de distributienetbeheerder de laatste 48 maanden geen fysieke
meteropname kon uitvoeren, wordt een afspraak gemaakt met de distributienetgebruiker. Indien deze vraagt om de meteropname
te doen buiten de diensturen, kunnen de kosten hiervoor doorgerekend worden aan de distributienetgebruiker.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de
contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.
De bedragen zijn tussenkomsten en verschaffen geen eigendomsrecht op openbare weg of aan installaties van de DNB
De prijzen zijn (tenzij anders vermeld) geldig voor uitvoering tijdens de normale werkuren (werkdagen 8-16u) 
(°) bestekprijs: dit is de prijs die wordt bekomen op basis van de prijzen van de materialen en de prijzen en inschrijvingspercentages van de door Fluvius 
gecontracteerde onderaannemers, verhoogd met een markup (20% voor investeringswerken en 35% voor exploitatiewerken).

Bij plaatsing/vervanging van een digitale gasmeter wordt indien mogelijk de bijbehorende elektriciteitsmeter vervangen door een 
digitale meter (t.l.v. uw distributienetbeheerder)

SIBELGAS
Standaard Eenheidsprijzen Diverse Werken Aansluiting Aardgas 2020

Aanpassen  lagedruk gasleiding staal tot diameter 150 in lijn  over max 14 m excl. graafwerk en herstel 
wegbedekking

Gasdicht vrijschakelen en terug normaal schakelen klantencabine gas MD>40m³/h
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting tot en met diameter PE 63mm-50mm st
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 80mm-100mm-150mm St
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting diameter 200mm-250mm St
Wegname MD klantencabine samen met aansluiting  110-160-200 mm PE
Afzonderlijke verplaatsing uit- en   indienststelling klantcabine  
Plaatsen mobiele regellijn op vraag van de klant
Leveren cabineslot (gas of elektriciteit)
Aanpassen  lagedruk gasleiding PE in lijn  over max 14 m excl. graafwerk en herstel wegbedekking

Overige diverse werken op aanvraag of volgens noodzaak voor speciale toepassingen : bestekprijs(°)

Klassieke meter is een balgen-, rotor- of turbinemeter met mechanisch telwerk.

Herstellen kleine beschadiging gasaansluiting tijdens de diensturen
Herstellen kleine beschadiging gasaansluiting buiten de diensturen
Plaatsen of vervangen budgetmeter gas (digitale meter, incl. indienststelling). Op vraag van de klant, bij 
fraude, bij schade door de klant. 
Vervangen gasmeter G4/G6 door digitale gasmeter G4/G6 op vraag van klant
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prijs(€)
excl btw

incl btw 
21%

prijs(€)
excl btw

incl btw 
21%

Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € nvt (4)
4 tot en met 20 kavels 314,91 € 381,04 € nvt (4)
Vanaf 21 kavels 629,84 € 762,11 € nvt (4)
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (6) 157,46 € 190,53 € nvt (4)

Eén netgebruiker per aansluiting Forfait per bijkomend gecreëerd kavel 468,00 € 566,28 € nvt (4)
Forfait per netgebruiker tem 14,5 kVA 292,50 € 353,93 € nvt (4)
Forfait per netgebruiker tssn 14,5 en 30 kVA 468,00 € 566,28 € nvt (4)
Zonder synergie 56,37 € 56,37 € /m
Met synergie 46,45 € 46,45 € /m
Zonder synergie 65,96 € 65,96 € /m
Met synergie 54,32 € 54,32 € /m
Zonder synergie nvt 62,20 € /m
Met synergie nvt 51,53 € /m
Zonder synergie nvt 84,69 € /m
Met synergie nvt 61,46 € /m
Zonder synergie nvt 84,20 € /m
Met synergie nvt 73,53 € /m
Zonder synergie nvt 93,56 € /m
Met synergie nvt 83,45 € /m

Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € nvt (4)
4 tot en met 20 kavels 314,91 € 381,04 € nvt (4)
Vanaf 21 kavels 629,83 € 762,09 € nvt (4)
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (6) 157,45 € 190,51 € nvt (4)
Zonder synergie 59,70 € 59,70 € /m
Met synergie 47,99 € 47,99 € /m
Zonder synergie 88,12 € 88,12 € /m
Met synergie 64,22 € 64,22 € /m
Zonder synergie nvt 73,28 € /m
Met synergie nvt 56,84 € /m
Zonder synergie nvt 97,87 € /m
Met synergie nvt 79,70 € /m
Zonder synergie nvt 177,25 € /m
Met synergie nvt 158,40 € /m
Zonder synergie nvt 249,65 € /m
Met synergie nvt 201,84 € /m

Aanvoer Lagedruk  (2) Zie aandeel ten laste neming  (5) 68,49 € 68,49 € /m
Aanvoer Middendruk  (2) Zie aandeel ten laste neming  (5) 97,87 € 97,87 € /m

Zonder synergie 37,68 € 37,68 € /m
Met synergie 16,98 € 16,98 € /m
Zonder synergie 66,84 € 66,84 € /m
Met synergie 16,98 € 16,98 € /m

Verlichting Aanvoer LS Openbaar verlichtingsnet Aanvoer  Openbaar verlichtingsnet (2) 16,98 € vrij van btw 16,98 € vrij van btw /m
(1) Forfait per meter stoeplengte
(2) Forfait per meter sleuflengte
(3) Tussenkomst in kosten stroomopwaarts voedende cabine + middenspanningsnet en event. laagspanningsnet
(4) Vermogensvergoeding en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(5) Aandeel in toevoerleiding = aanvoerlengte verminderd met (aantal bijkomend aansluitbare woongelegenheden langs dezelfde kant + het aantal nieuwe loten en woongelegenheden) x 12,5m
(6) Het tarief voor de bijkomende studie wordt aangerekend voor een studie n.a.v. een gewijzigd plan voor dezelfde projectzone waarvoor de initiële studie werd opgemaakt.

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2020 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf

- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde

LS net 

Aanleg LS Openbaar verlichtingsnet
Zonder bedekking (1)

- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft

Met bedekking (1)

Korting sleuf is mogelijk: 11,96 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder, namelijk:

Middendruk PE met bedekking (2)

Middendruk staal zonder bedekking (2)

Middendruk staal met bedekking (2)

Aanvoer Aardgas

Aardgas

Studiekosten Studie op basis de som van het aantal loten

Aanleg Lagedruk 
Zonder bedekking (1)

Met bedekking (1)

Aanleg Middendruk 

Middendruk PE zonder bedekking (2)

Met bedekking (1)

Aanleg Middenspanning 

Middenspanning  95 - 150  zonder bedekking (2)

Middenspanning  95 - 150  met bedekking (2)

Middenspanning  240 zonder bedekking (2)

Middenspanning  240 met bedekking (2)

Tarieven projecten 2020: elektriciteit en aardgas
SIBELGAS

Elektriciteit

Studiekosten Studie op basis de som van het aantal loten

Forfaitaire vergoeding
kosten stroomopwaarts (3) Meerdere netgebruikers per aansluiting

Aanleg Laagspanning 
Zonder bedekking (1)
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