
Veldnaam Globalisation code BTW - % (*) T1 T2 T3 T4 T5 T6 LD MD

0 - 5 000 5 001 - 150 000 150 001 - 1 000 000 > 1 000 000 < 10 000 000 > 10 000 000

I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet

1) Het basistarief voor overbrenging met het net 
Vaste term EUR/jaar POWER G140 21,00% 10,89 52,56 422,99 4.588,77

Proportionele term EUR/kWh DAY_CONSUMPTION G140 21,00% 0,0152394 0,0069035 0,0044340 0,0002683 0,0002683 0,0002648 0,0006139 0,0004544
Capaciteit EUR/maxcap POWER G140 21,00% 1,8355098 0,2816224

2) Tarief systeembeheer EUR/kWh 21,00% 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000 0,0000000

3) Tarief databeheer DATASERVICE G190 21,00%
AMR EUR/jaar 21,00%
MMR EUR/jaar 21,00%

Jaaropname (o.a. digitale gasmeter G4 en G6 voor huishoudelijk en kleine ondernemingen) EUR/jaar 21,00%

II. Het tarief openbare dienstverplichtingen EUR/kWh PUBLIC_SERVICE_MISSIONS G145 21,00% 0,0005046 0,0005046 0,0005046 0,0000000 0,0000000 0,0000000

III. Belastingen, heffingen, toeslagen, bijdragen en retributies
1) Lasten van niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR/kWh PENSIONS G840 21,00% 0,0001297 0,0001297 0,0001297 0,0000295 0,0000295 0,0000049

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

EUR/kWh MUNICIPAL_FEES G860 21,00% 0,0001049 0,0001049 0,0001049 0,0000239 0,0000239 0,0000039

(*) Opmerking: De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW- percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent.
TOEWIJZINGSMODALITEITEN

>> De toewijzing van een gebruiker in jaaropnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van zijn laatst gemeten verbruik omgerekend naar één jaar met behulp van zijn SLP met KCF.
>> De toewijzing van een gebruiker in maandopnamesysteem aan één van de tariefcategorieën, T1, T2, T3 of T4 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie naar één jaar indien onvolledig jaar) en blijft van toepassing gedurende het gehele betrokken kalenderjaar. ***
>> De toewijzing van een gebruiker uitgerust met een telemetersysteem aan één van de tariefcategoriën T5 of T6 gebeurt op basis van het gemeten verbruik van vorig kalenderjaar (extrapolatie volgens profiel van de klant in geval van onvolledig jaar) en blijft van toepassing 

 gedurende het gehele betrokken kalenderjaar.
>> Voor nieuwe gebruikers in jaaropnamesysteem gebeurt de toewijzing op basis van een geschat jaarverbruik en de keuze van een meteringsysteem
>> Voor nieuwe gebruikers in maandopnamesysteem wordt steeds T4 als begintarief toegepast
*** Van de regel om T4 gedurende het ganse kalenderjaar toe te passen kan worden afgeweken indien 3 voorwaarden gelijktijdig vervuld zijn: ten eerste: de klant (of zijn energieleverancier) vraagt uitdrukkelijk om het tarief te veranderen;

ten tweede: het bewijs wordt geleverd dat het reële of verwachte jaarverbruik lager ligt dan de drempel van 1 miljoen kWh; en ten derde: het nieuwe verbruikspeil is duurzaam (meer dan één jaar). De rechtzetting gebeurt met retro-actieve kracht.
FACTURATIEMODALITEITEN

>> Voor de gebruiker in jaaropnamesysteem dient eerst, op basis van zijn gemeten verbruik omgerekend naar één jaar, het tarief (T1, T2, T3 of T4) bepaald te worden.  Indien dit tarief verschilt van het tarief waaraan de tussentijdse facturen werden opgesteld, dan  heeft de gebruiker recht 
op het meest gunstige tarief (= best billing principe).  Voor de effectief toe te passen tarieven dienen de gemeten kWh over de verschillende tariefperioden verdeeld te worden op basis van SLP met KCF.
Voor de facturatie van de vaste term en de meteringkost worden de jaartarieven geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

>> De gemeten kWh van een gebruiker in maandopnamesysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.
De vaste term en de meteringkost worden geproratiseerd over het aantal dagen die de gemeten periode bestrijkt.

>> De gemeten kWh en capaciteiten van gebruikers uitgerust met een telemeteringsysteem worden maandelijks definitief gefactureerd aan het tarief dat aan hem voor het betrokken kalenderjaar toegewezen werd.
>> Onderbreekbare klanten: onderbreekbaarheidscoëfficiënt : tarief voor de basisdiensten x (0,6 + 0,4 x (vast aansluitingsvermogen / totaal aansluitingsvermogen))

11,27 11,27

82,00 82,00
82,00 82,00
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NIET-TELEGEMETEN KLANTEN TELEGEMETEN KLANTEN Doorvoer

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



T9D
I. De tarieven voor het gebruik van het distributienet

1) Tarief systeembeheer EUR/kWh SYSTEM_MGMT G150 21,00% 0,0005735

2) Tarief databeheer
AMR EUR/jaar DATASERVICE G190 21,00% 82,00

(*) Opmerking: De gepubliceerde tarieven zijn tarieven exclusief BTW. De BTW- percentages die van toepassing zijn, worden vermeld per tariefcomponent.
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