
 

 

 

Tariefkaart aardgas TotalEnergies Sociaal Tarief - van toepassing van april 

2022 t.e.m. juni 2022 

Bijzondere voorwaarden voor de formule Sociaal Tarief voor aardgas - inclusief 6% btw 

Deze tariefkaart maakt deel uit van de bijzondere voorwaarden voor het Sociaal Tarief en vormt samen met de algemene 

verkoopvoorwaarden uw contract met TotalEnergies Power & Gas Belgium NV. 

TotalEnergies Sociaal Tarief is een tariefformule waarop u enkel recht hebt als beschermde klant 1. Het sociaal tarief wordt 

berekend door de CREG, en dat telkens voor een periode van 3 maanden, conform het Ministerieel Besluit van 3 april 2020. 

De nettarieven zijn in het sociaal tarief inbegrepen. 

TotalEnergies Sociaal Tarief is een tariefformule bedoeld voor residentiële verbruikers die een meter hebben met jaarlijkse 

opname van de meterstand. 

De prijzen die u worden gefactureerd op basis van uw contract, zijn samengesteld uit twee delen: 

1. Sociaal tarief: energieprijs en vaste vergoeding (inclusief nettarieven) 

2. Gereguleerde tarieven: de taksen, heffingen en bijdragen (volledig doorgestort aan de betrokken instanties) 

 

1. Sociaal Tarief:  
 

ENERGIE (C€/KWH) VASTE VERGOEDING (€/JAAR) 
2,8460 0,00 

 

2. Gereguleerde tarieven: 

Wat de gereguleerde tarieven betreft, treedt TotalEnergies enkel op als tussenpersoon. 

Taksen, heffingen en bijdragen (volledig doorgestort aan de betrokken instanties) 2 

 WAALS GEWEST VLAAMS GEWEST BRUSSELS GEWEST 
Federale bijdrage 
(c€/kWh) 3 

0,00 0,00 0,00 

Aansluitingsvergoeding 
(c€/kWh) 4 

0,0066 - - 

TOTAAL (c€/kWh) 0,0753 0,0536 0,0536 
 

TotalEnergies Sociaal Tarief is onderworpen aan de bijzondere voorwaarden van het product Sociaal Tarief 

(https://totalenergies.be/sites/default/files/2022-01/CGV-social-A4-NL-2021.pdf) en aan de algemene voorwaarden van 

TotalEnergies. Als de contractvoorwaarden van deze formule in strijd zouden zijn met de algemene voorwaarden van 

TotalEnergies (https://totalenergies.be/nl/particulieren/algemene-voorwaarden-van-totalenergies), dan zijn de 

onderhavige voorwaarden doorslaggevend. 

 

1 Een ‘residentiële beschermde klant is een klant met een laag inkomen of een klant die zich in een kwetsbare situatie bevindt’ conform 

artikel 2 van het Ministerieel Besluit van 30 maart 2007, conform artikel 4 van de Programmawet van 27 april 2007 of conform de 

wetgeving die deze zou vervangen. 

2 De taksen, heffingen en bijdragen zoals die van toepassing zijn bij het opmaken van deze tariefkaart. Elke wettelijke wijziging van 

taksen, heffingen of bijdragen wordt zonder meerkosten doorgerekend aan de klant. 



3 De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van drie fondsen, die worden beheerd door de CREG: het 

CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds en het fonds Beschermde Klanten.  

Het bedrag van deze bijdrage werd vastgelegd in een Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 12 april 1965 betreffende het 

vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen. De CREG is gerechtigd om de correcte toepassing van de 

bepalingen met betrekking tot de federale bijdrage te controleren. 

4 Forfaitair bedrag voor de eerste 100 kWh: c€ 0,75 


