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Distributie Gas Jaar 2023
prijzen zonder BTW

T1 T2 T3 T4 T5

Jaarverbruik (in kWh) 0-5.000 5.001-150.000 150.001-1.000.000 1.000.000-
10.000.000

> 10.000.000

Tarief voor het gebruik v/h net
X * EUR / jaar + Y * EUR / kWh

met vergoeding  X = EUR / jaar 5,40 39,12 820,32 4.210,92 10.229,40

verbruik  Y = EUR / kWh 0,014553 0,008403 0,003763 0,000683 0,000273

Tarief voor de meet- en teleactiviteit

GOL-teller (Gas On-Line) EUR / jaar 730,58 730,58 730,58 730,58 730,58

MMR-teller (Monthly Manual Retrieve) - maandopname EUR / jaar 289,04 289,04 289,04 289,04 289,04

YMR-teller - jaaropname EUR / jaar 15,59 15,59 15,59 15,59 -

Toeslagen

3.1. Lasten aanvullende niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR / kWh 0,000247 0,000173 0,000103 0,000041 0,000004

3.2. Belastingen & heffingen

- Wegenisvergoeding EUR / kWh 0,001429 0,001429 0,001429 0,001429 0,001429

- Vennootschapsbelasting & andere heff ingen EUR / kWh 0,001232 0,000862 0,000519 0,000207 0,000021

Tarief van de openbare dienstverplichtingen EUR / kWh 0,000770 0,000539 0,000323 0,000000 0,000000
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