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Aardgas Variabel 

TARIEFKAART MAART 2022 
(GELDIG VAN 1 MAART 2022 T.E.M 31 MAART 2022) 
voor de levering van aardgas aan gezinnen in Vlaanderen en Wallonië 

 

Samenstelling aardgasprijs 

Je aardgasfactuur bestaat uit 3 delen:  

1. de energieprijs: vaste jaarlijkse vergoeding en energiekost 

2. de nettarieven: transport- en distributiekosten 

3. toeslagen en heffingen  

De energieprijs verschilt per leverancier. De nettarieven, toeslagen en heffingen worden opgelegd door de 

distributienetbeheerder en overheden. Deze kosten zijn dezelfde bij elke leverancier en worden 1-op-1 doorgestort. 

1. ENERGIEPRIJS 

TARIEF BEDRAG 

VASTE VERGOEDING 40 €/jaar 

ENERGIEPRIJS1  9,95 c€/kWh 

1 Dit is een indicatieve prijs gebaseerd op de meest recent gekende waarden van de Belgische spotprijzen, nl de spotprijzen van de vorige kalendermaand. Deze 
prijsinschatting is geldig voor een standaard huishoudelijk verbruiksprofiel. Bekijk de “Tariefformule” voor meer details.   

 

Tariefformule 

De energieprijs is variabel, d.w.z. dat je tarief de groothandelsprijzen van de spotmarkt volgt. De prijs die je betaalt voor je 

aardgas volgt deze tariefformule (in c€/kWh):  

(ZTPRLP x 0,1006 + 0,1955) + 21% btw  

ZTP staat voor “Zeebrugge Trading Point” en is de Belgische dagbeurs voor gas waar dagelijks de gasprijs (dagprijs) wordt vastgelegd voor de volgende dag. De 

spotprijzen van de lopende maand zijn dus pas gekend aan het einde van de maand. Je gasverbruik wordt afgerekend volgens de Belgische gasprijzen. 

Je verbruik wordt verdeeld naar een verbruik per dag volgens het verbruiksprofiel RLP (Real Load Profile, gepubliceerd door Synergrid. Het RLP-gewogen 

gemiddelde van de Belgische dagprijzen levert de parameter ZTPRLP op. De energiekost wordt verkregen door de meest recente waarde van ZTPRLP (februari 2022: 

79,80 €/MWh) in te vullen in de tariefformule.  

 



 

 
 

Tariefkaart Aardgas Variabel - versie 03/2022 voor Vlaanderen en Wallonië 
DATS 24 NV/SA, Edingensesteenweg 196, 1500 Halle, tel. 02/363 51 52, info@dats24.be, RPR Brussel 893.096.618, dats24.be 

2. NETTARIEVEN 

De kosten voor het gebruik van het distributienet worden 1-op-1 doorgestort aan je netbeheerder.  

Binnenlandse transportnetkosten worden apart aangerekend. Voor 2022 werden deze kosten door Fluxys geraamd op 

0,178 c€/kWh (incl. btw). Meer info op www.fluxys.com/nl   

NETBEHEERDER DISTRIBUTIEKOSTEN 
(c€/kWh) 

DATABEHEER 
(€/jaar) 

 T1 (0-5000 kWh/j) T2 (5001 - 150.000 kWh/j)  

 
Vaste term 

(€/jaar) 
Proportionele term 

(c€/kWh) 
Vaste term (€/jaar) Proportionele term 

(c€/kWh) 
 

FLUVIUS ANTWERPEN 15,863 2,327 99,184 0,660 13,951 

FLUVIUS LIMBURG 14,036 1,633 51,921 0,875 13,951 

FLUVIUS WEST 7,066 2,603 80,925 1,125 13,951 

GASELWEST 14,072 2,039 62,000 1,081 13,951 

IMEWO 16,275 2,361 91,331 0,860 13,951 

INTERGEM 12,330 1,806 59,532 0,862 13,951 

IVEKA 13,286 1,931 71,342 0,770 13,951 

IVERLEK 13,600 1,968 67,772 0,884 13,951 

SIBELGAS 14,314 2,120 79,400 0,818 13,951 

      

ORES (Brabant Wallon) 29,923 3,997 123,807 1,774 - 

ORES (Hainaut Gaz) 29,028 4,560 118,229 2,285 - 

ORES (Luxembourg) 25,858 3,283 98,530 1,491 - 

ORES (Mouscron) 26,051 3,567 99,777 1,815 - 

ORES (Namur) 30,250 4,292 125,792 1,951 - 

RESA 32,830 3,588 115,860 1,928 - 

3. TOESLAGEN & HEFFINGEN  

Deze tarieven worden 1-op-1 doorgestort aan de bevoegde overheden. 

TYPE BIJDRAGE BEDRAG 

Energiebijdrage 0,12073 c€/kWh 

Federale Accijns 0,06534 c€/kWh 

Aansluitingsvergoeding Wallonië2 0,00750 c€/kWh 

2 Niet aan btw onderworpen 

DATS 24 Aardgas Variabel is een contract van onbepaalde duur waarbij de energieprijs variabel is en maandelijks wordt geïndexeerd op basis van de 
indexatieparameter ZTPRLP. Bij gebrek aan publicatie van de ZTPRLP spotprijzen zal DATS 24 de waarde van de dag voordien nemen. 

DATS 24 kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering ter zake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op 
voorwaarde dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer representatief zijn voor de economische waarde van de geleverde aardgas of niet langer of 

op onregelmatige wijze worden gepubliceerd.  

http://www.fluxys.com/nl
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De vermelde bedragen zijn de laatst gekende bedragen. Het verbruik zal altijd aan de op dat ogenblik geldende bedragen worden afgerekend, desnoods met 
terugwerkende kracht. DATS 24 behoudt zich het recht voor deze kosten aan te passen conform de wijzigingen aan het regelgevend kader. De aanpassingen aan 

deze elementen, waarvoor DATS 24 niet verantwoordelijk is, worden volledig op de klant verhaald. Dat kan retroactief gebeuren.  

De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor klanten met jaarlijks uitgelezen aansluitingen met een huishoudelijk verbruik waarbij het jaarlijks gemeten 

gasverbruik maximaal 100 MWh bedraagt. In alle andere gevallen behoudt DATS 24 zich het recht voor de prijs aan te passen. 

Bij deze tariefkaart gelden de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en elektriciteit aan particulieren.  

Je kan ze raadplegen via deze link: https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110. 

Hieronder vind je een overzicht van de kosten die we je kunnen aanrekenen in geval van niet tijdige betaling: 

• herinneringsbrief: 7,5 € 
• ingebrekestelling: 15 € 

• als je niet binnen de termijn van de ingebrekestelling hebt betaald, kunnen eventuele invorderingskosten worden opgelegd 
• interesten vanaf de vervaldatum van de factuur aan de wettelijke rentevoet 

 

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld. 

 

 

https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110

