
Projecten Elektriciteit 2022
Residentieel/Sociaal

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
op basis van de som van het aantal loten residentieel/sociaal:
Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € st
4 tot en met 20 kavels 326,15 € 394,64 € st
Vanaf 21 kavels 652,33 € 789,32 € st
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (1) 163,08 € 197,33 € st

Forfaitaire vergoeding kosten stroomopwaarts (2)
Eén teller per aansluiting
Forfait per bijkomend gecreëerd kavel 484,72 € 586,51 € kavel
Meerdere tellers per aansluiting (3)
Forfait per teller 230,22 € 278,57 € teller

Aanleg laagspanning
Zonder bedekking (4)
Zonder synergie 58,39 € vrij van btw m
Met synergie 48,10 € vrij van btw m

Met bedekking (4)
Zonder synergie 68,32 € vrij van btw m
Met synergie 56,25 € vrij van btw m

(1) Het tarief voor de bijkomende studie wordt aangerekend voor een studie n.a.v. een gewijzigd plan voor dezelfde projectzone waarvoor de initiële 
studie werd opgemaakt.
(2) Tussenkomst in kosten stroomopwaarts voedende cabine + middenspanningsnet en event. laagspanningsnet
(3) Vermogensvergoeding en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(4) Forfait per meter stoeplengte
Korting sleuf is mogelijk: 12,39 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf

Residentieel/Sociaal



Projecten Elektriciteit 2022
Niet-residentieel

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
Niet van toepassing (1)

Forfaitaire vergoeding kosten stroomopwaarts
Niet van toepassing (1)

Aanleg laagspanning (2)
Zonder bedekking
Zonder synergie 58,39 € vrij van btw m
Met synergie 48,10 € vrij van btw m

Met bedekking
Zonder synergie 68,32 € vrij van btw m
Met synergie 56,25 € vrij van btw m

Aanleg middenspanning (3)
Middenspanning  95 - 150  zonder bedekking
Zonder synergie 64,42 € vrij van btw m
Met synergie 53,37 € vrij van btw m

Middenspanning  95 - 150  met bedekking
Zonder synergie 87,72 € vrij van btw m
Met synergie 63,65 € vrij van btw m

Middenspanning  240 zonder bedekking
Zonder synergie 87,20 € vrij van btw m
Met synergie 76,15 € vrij van btw m

Middenspanning  240 met bedekking
Zonder synergie 96,90 € vrij van btw m
Met synergie 86,43 € vrij van btw m

(1) Vermogensvergoeding en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(2) Forfait per meter stoeplengte
(3) Forfait per meter sleuflengte
Korting sleuf is mogelijk: 12,39 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf

Niet-residentieel



Projecten LS openbaar verlichtingsnet 2022
Residentieel/Sociaal/Niet -residentieel

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK, PBE & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
Niet van toepassing

Aanleg LS openbaar verlichtingsnet
Zonder bedekking (1)
Zonder synergie 39,02 € vrij van btw m
Met synergie 17,58 € vrij van btw m

Met bedekking (1)
Zonder synergie 69,22 € vrij van btw m
Met synergie 17,58 € vrij van btw m

Aanvoer LS openbaar verlichtingsnet
Aanvoer openbaar verlichtingsnet (2) 17,58 € vrij van btw m

(1) Forfait per meter stoeplengte
(2) Forfait per meter sleuflengte
Korting sleuf is mogelijk: 12,39 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding: 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf



Projecten Aardgas 2022
Residentieel/Sociaal

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
op basis van de som van het aantal loten residentieel/sociaal:
Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € st
4 tot en met 20 kavels 326,15 € 394,64 € st
Vanaf 21 kavels 652,33 € 789,32 € st
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (1) 163,08 € 197,33 € st

Aanleg lagedruk (2)
Zonder bedekking (3)
Zonder synergie 61,83 € vrij van btw m
Met synergie 49,70 € vrij van btw m

Met bedekking (3)
Zonder synergie 91,27 € vrij van btw m
Met synergie 66,50 € vrij van btw m

Aanvoer aardgas (2)
Aanvoer lagedruk (4) 70,94 € vrij van btw m
Aanvoer middendruk (4) 101,36 € vrij van btw m

(1) Het tarief voor de bijkomende studie wordt aangerekend voor een studie n.a.v. een gewijzigd plan voor dezelfde projectzone waarvoor de initiële 
studie werd opgemaakt.
(2) Bij nieuwe grote(*) verkavelingen en grote(*) appartementsgebouwen worden aardgasaansluitingen verboden (behalve voor collectieve verwarming 
via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming)
en zal bijgevolg geen aardgasnet aangelegd worden. (*) De grens voor een groot project is vastgelegd in het Energiebesluit (§3.1.62).
(3) Forfait per meter stoeplengte
(4) Forfait per meter sleuflengte, het aandeel van de DNB in de toevoerleiding is 0m
Korting sleuf is mogelijk: 12,39 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf

Residentieel/Sociaal



Projecten Aardgas 2022
Niet-residentieel

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST, GASELWEST, IMEWO, INTERGEM, IVEKA, IVERLEK & SIBELGAS

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
Niet van toepassing (1)

Aanleg lagedruk (5)
Zonder bedekking (2)
Zonder synergie 61,83 € vrij van btw m
Met synergie 49,70 € vrij van btw m

Met bedekking (2)
Zonder synergie 91,27 € vrij van btw m
Met synergie 66,50 € vrij van btw m

Aanleg middendruk PE (5)
Zonder bedekking (3)
Zonder synergie 75,89 € vrij van btw m
Met synergie 58,86 € vrij van btw m

Met bedekking (3)
Zonder synergie 101,36 € vrij van btw m
Met synergie 82,55 € vrij van btw m

Aanleg middendruk staal (5)
Zonder bedekking (3)
Zonder synergie 183,58 € vrij van btw m
Met synergie 164,05 € vrij van btw m

Met bedekking (3)
Zonder synergie 258,56 € vrij van btw m
Met synergie 209,04 € vrij van btw m

Aanvoer aardgas (4) (5)
Aanvoer lagedruk 70,94 € vrij van btw m
Aanvoer middendruk 101,36 € vrij van btw m

(1) Studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(2) Forfait per meter stoeplengte
(3) Forfait per meter sleuflengte
(4) Forfait per meter sleuflengte, het aandeel van de DNB in de toevoerleiding is 0m
(5) Bij nieuwe grote(*) verkavelingen en grote(*) appartementsgebouwen worden aardgasaansluitingen verboden (behalve voor collectieve verwarming 
via warmtekrachtkoppeling of in combinatie met een hernieuwbaar energiesysteem als hoofdverwarming)
en zal bijgevolg geen aardgasnet aangelegd worden. (*) De grens voor een groot project is vastgelegd in het Energiebesluit (§3.1.62).
Korting sleuf is mogelijk: 12,39 €/m sleuflengte (geen stoeplengte) mits sleuf voldoet aan de kwaliteitsvereisten van de distributienetbeheerder:
- de korting sleuf is van toepassing voor de leidingsleuf op privaat domein die de aanvrager van het project zelf graaft
- diepte van de leiding :  80 cm voor lagedruk, 60 cm voor laagspanning en 60 cm voor openbaar verlichtingsnet, afstand tussen de leidingen 10 cm.
- plaatsing in zuivere aarde
Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf

Niet-residentieel



Tarieven kabeldistributie 2022

FLUVIUS ANTWERPEN, FLUVIUS LIMBURG, FLUVIUS WEST & PBE

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Residentiele projecten
(Residentiele verkavelingen, appartementen, …)

Aanleg & aanvoer kabelnetwerk
Eén netgebruiker per aftakpunt

Forfait per bijkomend gecreëerd kavel (*) 284,82 € 344,63 € kavel
Meerdere netgebruikers per aftakpunt

Forfait per netgebruiker (*) 113,93 € 137,86 € netgebruiker

Niet residentiele projecten
(Industriele verkavelingen, shopping centra, …)

Aanleg netwerk binnen de projectzone
Aanleg netwerk per meter 34,45 € 41,68 € m

Aanvoer netwerk naar de projectzone
Netwerk

Aanleg netwerk per meter 34,45 € 41,68 € m

Te vermeerderen met de tarieven voor plaatsing:

Bovengronds 10,34 € 12,51 € m
Sleuf zonder bedekking zonder synergie 29,57 € 35,78 € m

Sleuf zonder bedekking met synergie 11,83 € 14,31 € m
Sleuf met bedekking zonder synergie 80,35 € 97,22 € m

Sleuf met bedekking met synergie 32,14 € 38,89 € m

Individuele netuitbreiding
(uitbreiding netwerk voor 1 klant)

Aanleg netwerk voor de aansluiting
Netwerk

Aanleg netwerk per meter 34,45 € 41,68 € m

Te vermeerderen met de tarieven voor plaatsing:
Bovengronds 10,34 € 12,51 € m

Sleuf zonder bedekking zonder synergie 29,57 € 35,78 € m
Sleuf zonder bedekking met synergie 11,83 € 14,31 € m

Sleuf met bedekking zonder synergie 80,35 € 97,22 € m
Sleuf met bedekking met synergie 32,14 € 38,89 € m

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte netaanleg en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf
(*) Klanten met Telenet parnership vrijgesteld van aanrekening forfait.

Residentieel/Sociaal/Gemeentelijk



Tarieven Projecten Riolering 2022

Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Riobra

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten (1)

Studie
Per dossier 203,81 € 246,61 € st

Bijkomende studie (2)
Per wijziging 101,90 € 123,30 € st

Projecten met nieuwe wegenis
De riolering en het RWA-stelsel moeten aangelegd worden door en t.l.v. de initiatiefnemer. nvt

Projecten langs bestaande wegenis met werken opgelegd aan initiatiefnemer
Geen vergoeding, de riolering en het RWA-stelsel moeten aangelegd worden door en t.l.v. de initiatiefnemer. nvt

Projecten langs bestaande wegenis zonder werken opgelegd aan initiatiefnemer

Residentiële verkavelingen, verkavelingswijzigingen, splitsingen van gebouwen
Vergoeding voor aanleg van bestaande of toekomstige definitieve riolering langs bestaande weg

Per kavel, bouwperceel of huisaansluiting (3) 4.814,32 € 5.825,33 € kavel

Niet-residentiële verkavelingen, bedrijvencomplexen, kantoorgebouwen en winkelcomplexen 
Vergoeding voor aanleg van bestaande of toekomstige definitieve riolering langs bestaande weg

Per lopende meter rooilijn 343,88 € 416,09 € m

Bijkomende kosten (aan te rekenen voor alle types van projecten volgens voorkomen)
Groepsbouw & appartementencomplex
Toeslag per bijkomende wooneenheid vanaf de vijfde wooneenheid

Per bijkomende wooneenheid: (wordt aangerekend bij de aansluiting) 196,86 € 238,20 € st

Grachtinbuizing (3)
Grachtinbuizing van baangracht langs bestaande weg 

Per m, veelvoud van 2,5m 99,33 € 120,19 € m
Kopmuur (max. hoogte 1,5 m en max. breedte 3 m)

Per kopmuur 1.201,01 € 1.453,22 € st

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2022 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf
(1) Een studie houdt de beoordeling door Fluvius in van het ontwerp voor de Riolering bij een project nieuwe wegenis. In het geval van bestaande wegenis houdt de studie
een evaluatie van de aansluitmogelijkheden in.

 (2) Het tarief voor de bijkomende studie wordt aangerekend voor een studie n.a.v. een gewijzigd plan (bestaande wegenis) of voor een gewijzigd rioolontwerp (nieuwe 
wegenis) voor dezelfde projectzone.
(3) Het eerste lot of bouwperceel is vrijgesteld. De bijkomend gecreerde loten/bouwpercelen worden aangerekend.
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