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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 

Nederlandse dagprijzen levert de parameter TTF_RLP op.  De energiekost wordt verkregen door de meest recente waarde van TTF_RLP (december 2022: 116,5 €/MWh) in te vullen 

in de tariefformule. TTF is de benchmark gasprijs voor Noord-West Europa. 

De geschatte jaarlijkse parameter TTF_RLP voor de maand januari 2023 bedraagt 91,02 €/MWh volgens de VREG methodologie (meer info over deze methodologie kan je vinden op 

http://www.vreg.be/nl/faq/berekening-variabele-energieprijzen-de-v-testr). De jaarschatting energiekost wordt verkregen door deze parameter in te vullen in de tariefformule.  

1. ENERGIEPRIJS

TARIEF

Aardgas Variabel

TARIEFKAART JANUARI 2023
(GELDIG VAN 1 JANUARI 2023 T.E.M 31 JANUARI 2023)

voor de levering van aardgas aan gezinnen in Vlaanderen en Wallonië

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.

Samenstelling aardgasprijs

Je aardgas bestaat uit 3 delen:

de energieprijs: vaste jaarlijkse vergoeding en energiekost

de nettarieven: transport- en distributiekosten

toeslagen en heffingen

BEDRAG

38,50

13,45

10,55

VASTE VERGOEDING (€/jaar)

ENERGIEPRIJS1 (c€/kWh)

JAARSCHATTING ENERGIEPRIJS2 (c€/kWh)

Dit is een indicatieve prijs gebaseerd op de meest recent gekende waarden van de Nederlandse spotprijzen, nl de spotprijzen van de vorige kalendermaand. Deze prijsinschatting 

is geldig voor een standaard huishoudelijk verbruiksprofiel. Bekijk de “Tariefformule” voor meer details.

De “jaarschatting energieprijs” is een schatting gebaseerd op de verwachte prijsevolutie van de komende 12 maanden, toegepast op de tariefformules. Bekijk “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): 

(TTF_RLP x 0,1073 + 0,1875) + 6% btw

TTF staat voor “Title Transfer Facility” en is de Nederlandse 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 Nederlandse gasprijzen.
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2. NETTARIEVEN

ORES (Mouscron) 22,83

NETBEHEERDER

WALLONIË

ORES (Brabant Wallon) 26,27 3,534 107,91 1,617

IVERLEK

SIBELGAS

13,22

IMEWO

INTERGEM

IVEKA

12,02

FLUVIUS WEST

GASELWEST 13,76

FLUVIUS LIMBURG

FLUVIUS ANTWERPEN

Proportionele term

(c€/kWh)

Vaste term

(€/jaar)

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

DISTRIBUTIEKOSTEN

(c€/kWh)

NETBEHEERDER

VLAANDEREN

Vaste term

(€/jaar)

Proportionele term

(c€/kWh)

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 0,153 c€/kWh 

(incl. btw). Meer info op www.fluxys.com/nl  
DATABEHEER

(€/jaar)

1,706 55,45 0,897 13,39

7,05 2,562 80,77 1,087 13,39

14,99

13,390,62394,952,21815,19

1,990 60,61 1,053 13,39

15,66 2,258 87,82 0,815 13,39

1,755 58,06 0,834 13,39

12,46 1,802 66,92 0,713 13,39

1,906 65,90 0,852 13,39

13,02 1,915 72,23 0,731 13,39

DATABEHEER

(€/jaar)

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

Vaste term

(€/jaar)

Proportionele term

(c€/kWh)

Vaste term

(€/jaar)

Proportionele term

(c€/kWh)

-

ORES (Hainaut Gaz) 25,54 3,851 103,40 1,883 -

ORES (Luxembourg) 22,45 3,060 84,29 1,548 -

RESA 29,21 3,025 103,10 1,548 -

3,061 86,66 1,558 -

ORES (Namur) 26,50 3,749 109,38 1,739 -

3. TOESLAGEN & HEFFINGEN

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

BEDRAGTYPE BIJDRAGE

0,10577 c€/kWh

0,05724 c€/kWh

0,00750 c€/kWh

Energiebijdrage

Federale Accijns

Aansluitingsvergoeding Wallonië3

Niet aan btw onderworpen
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interesten vanaf de vervaldatum van de factuur aan de wettelijke rentevoet

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 6% btw, tenzij anders vermeld4.

De federale regering heeft beslist het btw-tarief voor je aardgasverbruik tijdelijk van 21% naar 6% te verlagen tijdens de periode van 01/04/2022 tot en met 31/03/2023. Voor het 

verbruik in deze periode zullen de voorschot- en afrekeningsfacturen rekening houden met 6% btw. Vóór 01/04/2022 en na 31/03/2023 geldt 21% btw. 

DATS 24 Aardgas Variabel is een contract van onbepaalde duur waarbij de energieprijs variabel is en maandelijks wordt geïndexeerd op basis van de indexatieparameter TTF_RLP. Bij 

gebrek aan publicatie van de TTF_RLP 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.

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 € (inclusief 21 % btw)

ingebrekestelling: 15 € (inclusief 21 % btw)

als je niet binnen de termijn van de ingebrekestelling hebt betaald, kunnen eventuele invorderingskosten worden opgelegd
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