
Projecten Elektriciteit 2023
Residentieel

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:
Tot en met 3 kavels 0,00 € 0,00 € st
4 tot en met 20 kavels 358,56 € 433,86 € st
Vanaf 21 kavels 717,17 € 867,78 € st
Bijkomende studie (vanaf 4 kavels) (1) 179,29 € 216,94 € st

Vermogenrecht (2)
Eén toegangspunt (5) per aansluiting 
Vermogenrecht per bijkomend gecreëerd toegangspunt 253,10 € 306,25 € st
Meerdere toegangspunten (5) per aansluiting: zie (3)

Aanleg laagspanning (4)
Aanleg zonder bedekking 64,19 € vrij van btw m
Aanleg met bedekking 75,11 € 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 toevoer laagspanningsnet
(3) Vermogenrecht en studiekosten aan te rekenen op moment van aansluiting en niet bij projectaanvraag. Zie niet-periodieke tarieven aansluitingen.
(4) Forfait per meter stoeplengte
(5) Begrip 'toegangspunt' is gedefinieerd in art. 1.1.3 van het energiedecreet. Een combinatie van injectiepunt en afnamepunt wordt slechts als één 
toegangspunt beschouwd voor de toepassing van het vermogenrecht.
Korting sleuf is mogelijk: 13,62 €/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 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de niet-periodieke tarieven aansluitingen

Residentieel



Projecten Elektriciteit 2023
Overige projecten

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

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten
Zie (1)

Vermogenrecht
Zie (1)

Aanleg laagspanning (2)
Zonder bedekking
Zonder synergie 64,19 € vrij van btw m
Met synergie 52,88 € vrij van btw m

Met bedekking
Zonder synergie 75,11 € vrij van btw m
Met synergie 61,84 € vrij van btw m

Aanleg middenspanning (3)
Middenspanning  95 - 150  zonder bedekking
Zonder synergie 70,82 € vrij van btw m
Met synergie 58,67 € vrij van btw m

Middenspanning  95 - 150  met bedekking
Zonder synergie 96,43 € vrij van btw m
Met synergie 69,97 € vrij van btw m

Middenspanning  240 zonder bedekking
Zonder synergie 95,86 € vrij van btw m
Met synergie 83,71 € vrij van btw m

Middenspanning  240 met bedekking
Zonder synergie 106,53 € vrij van btw m
Met synergie 95,02 € vrij van btw m

(1) Vermogenrecht 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: 13,62 €/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 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de niet-periodieke tarieven aansluitingen



Projecten LS openbaar verlichtingsnet 2023

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 42,89 € vrij van btw m
Met synergie 19,32 € vrij van btw m

Met bedekking (1)
Zonder synergie 76,10 € vrij van btw m
Met synergie 19,32 € vrij van btw m

Aanvoer LS openbaar verlichtingsnet
Aanvoer openbaar verlichtingsnet (2) 19,32 € vrij van btw m

(1) Forfait per meter stoeplengte
(2) Forfait per meter sleuflengte
Korting sleuf is mogelijk: 13,62 €/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 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf



Projecten Aardgas 2023
Projecten bestemd voor industriële gebouwen/overige gebouwen (4)

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
Zonder bedekking (2)
Zonder synergie 67,97 € vrij van btw m
Met synergie 54,64 € vrij van btw m

Met bedekking (2)
Zonder synergie 100,34 € vrij van btw m
Met synergie 73,11 € vrij van btw m

Aanleg middendruk PE
Zonder bedekking (3)
Zonder synergie 83,43 € vrij van btw m
Met synergie 64,71 € vrij van btw m

Met bedekking (3)
Zonder synergie 111,43 € vrij van btw m
Met synergie 90,75 € vrij van btw m

Aanleg middendruk staal
Zonder bedekking (3)
Zonder synergie 201,82 € vrij van btw m
Met synergie 180,35 € vrij van btw m

Met bedekking (3)
Zonder synergie 284,26 € vrij van btw m
Met synergie 229,81 € vrij van btw m

Aanvoer aardgas
Aanvoer lagedruk 108,62 € vrij van btw m
Aanvoer middendruk 184,24 € 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) Een aardgasdistributienet wordt standaard niet aangelegd in een project voor industriële gebouwen of voor overige gebouwen.
Indien de initiatiefnemer dit toch wenst, wordt de aanleg van een aardgasdistributienet besproken met hem en de gemeente. De netbeheerder bepaalt 
finaal of er net wordt aangelegd en zo ja, onder welke modaliteiten, en dit op basis van de door de Initiatiefnemer ingeschatte noden van de eindafnemer. 
Voor andere projecten wordt geen gas aangelegd. 
Dit doet niets af aan het recht van eenieder om een aanvraag tot aansluiting op het aardgasdistributienet bij de aardgasdistributienetbeheerder in te dienen.
Deze aanvraag zal dan conform de relevante bepalingen (onder meer Energiedecreet en Technisch Reglement Distributie Gas) worden behandeld.
Indien de aansluiting toegestaan is, zal de aanvrager hiervoor de voorwaarden conform de aansluittarieven van de netbeheerder ontvangen.
Korting sleuf is mogelijk: 13,62 €/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 01/01/2023 voor alle netgebruikers.
Aansluitkosten: Niet mee opgenomen in de offerte voor het project en in overeenstemming met de aansluittarieven netbedrijf



Tarieven kabeldistributie 2023

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 (*) 313,14 € 378,90 € kavel
Meerdere netgebruikers per aftakpunt

Forfait per netgebruiker (*) 125,25 € 151,55 € netgebruiker

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

Aanleg netwerk binnen de projectzone
Aanleg netwerk per meter 37,87 € 45,82 € m

Aanvoer netwerk naar de projectzone
Netwerk

Aanleg netwerk per meter 37,87 € 45,82 € m

Te vermeerderen met de tarieven voor plaatsing:

Bovengronds 11,37 € 13,76 € m
Sleuf zonder bedekking zonder synergie 32,51 € 39,34 € m

Sleuf zonder bedekking met synergie 13,00 € 15,73 € m
Sleuf met bedekking zonder synergie 88,34 € 106,89 € m

Sleuf met bedekking met synergie 35,33 € 42,75 € m

Individuele netuitbreiding
(uitbreiding netwerk voor 1 klant)

Aanleg netwerk voor de aansluiting
Netwerk

Aanleg netwerk per meter 37,87 € 45,82 € m

Te vermeerderen met de tarieven voor plaatsing:
Bovengronds 11,37 € 13,76 € m

Sleuf zonder bedekking zonder synergie 32,51 € 39,34 € m
Sleuf zonder bedekking met synergie 13,00 € 15,73 € m

Sleuf met bedekking zonder synergie 88,34 € 106,89 € m
Sleuf met bedekking met synergie 35,33 € 42,75 € m

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2023 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 2023

Fluvius Antwerpen, Fluvius Limburg, Fluvius West, Riobra

Item Eenh.prijs
btw excl btw 21% incl per

Studiekosten (1)

Studie
Per dossier 224,06 € 271,11 € st

Bijkomende studie (2)
Per wijziging 112,03 € 135,56 € 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 en appartementen
Vergoeding voor aanleg van bestaande of toekomstige definitieve riolering langs bestaande weg

Per kavel, bouwperceel, appartement of huisaansluiting (3) 5.292,86 € 6.404,36 € st

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

Per lopende meter stoeplengte 378,06 € 457,45 € 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) 216,43 € 261,88 € st

Grachtinbuizing (3)
Grachtinbuizing van baangracht langs bestaande weg 

Per m, veelvoud van 2,5m 109,21 € 132,14 € m

Kopmuur (max. hoogte 1,5 m en max. breedte 3 m)

Per kopmuur 1.320,39 € 1.597,67 € st

Alle eenheidsprijzen zijn in €. Een totale prijs zal aangerekend worden conform het BTW-regime van de contractant. 
Prijzen van toepassing vanaf 01/01/2023 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, appartement of bouwperceel is vrijgesteld. De bijkomend gecreerde loten/appartementen/bouwpercelen worden aangerekend.


