
  

 

 

Tariefkaart aardgas (januari – maart 2017) 
Variabel per kwartaal, geldig voor levering aan Consumenten in Vlaanderen. 
 

 Elegant 
tariefformule 

jan’17-mrt‘17 
inclusief BTW 

energieprijs TTF15d1,0,3 + 5,92 2,79 c€/kWh 

abonnement  40 €/jaar 

 
Een goede raming voor de gemiddelde prijs in de komende 12 maanden (tot december 2017), conform 
het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingen van de CREG is: 2,87 c€/kWh incl. btw. 
  
De TTF15d1,0,3 parameter in de formule is de waarde van de “quarter-ahead” notering op 15/12/2016: 
17,165 €/MWh, zoals gepubliceerd op www.iceendex.com. De formule TTF15d1,0,3 + 5,92 is ook uitgedrukt 
in €/MWh exclusief BTW. Deze parameter wordt elk kwartaal vastgelegd op de eerste handelsdag na 
de 14de van de maand vóór het kwartaal begint. De transportnetkosten voor aardgas (Fluxys) zijn niet 
inbegrepen in de energieprijs en worden afzonderlijk doorgerekend. 
 

Nettarieven aardgas  
Dit is de kost voor het gebruik van de distributienetten en wordt integraal doorgestort aan uw 

netbeheerder.  
 

Netbeheerder Distributie Meterhuur 

  T1 (verbruik <5000 kWh) T2 (verbruik 5001-150000 kWh)   

  vast (€/jaar) (c€/kWh) vast (€/jaar) (c€/kWh) (€/jaar) 

GASELWEST 17,11 2,542 75,33 1,377 5,87 

IMEA 12,91 1,998 80,74 0,641 5,87 

IMEWO 17,69 2,654 99,22 1,023 5,87 

INFRAX WEST  8,78 3,118 96,15 1,370 5,08 

INFRAX LIMB. 13,76 2,315 68,82 1,214 5,08 

INTERGEM 15,31 2,202 73,93 1,030 5,87 

IVEG 17,47 2,160 82,21 0,866 5,08 

IVEKA 14,21 2,097 76,30 0,855 5,87 

IVERLEK 17,04 2,511 84,91 1,154 5,87 

SIBELGAS 18,86 2,870 104,68 1,154 5,87 
 

 
De transportnetkosten voor aardgas (Fluxys kosten) worden geschat op 0,194 c€/kWh (incl. BTW) in 
2017 zoals gepubliceerd door Fluxys.  

 

 



 
 

 
 

Belastingen, heffingen en toeslagen  
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.  
 

Energiebijdrage Federale bijdrage 

0,12073 c€/kWh 0,05746 c€/kWh 
 
 

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering van de federale bijdrage die niet aan BTW 
onderworpen is.  
 
Elegant past de nettarieven, belastingen, heffingen en toeslagen toe zoals goedgekeurd door de VREG en 
de bevoegde overheden, en zoals gepubliceerd door de bevoegde netbeheerders. De toeslagen worden 
opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant. De 
transportnetkost werd in overleg met Fluxys en de CREG vastgesteld en wordt doorgerekend. Alle wijzigen 
van deze tarieven, ook retro-actief, kunnen worden doorgerekend. 
 
De prijzen op deze tariefkaart zijn geldig voor Consumenten met een jaarlijks gelezen meter met verbruik 
kleiner dan 250 MWh. 
 
 


