
Mix 2015-2019

Beschrijving van het werk Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief 2017 Tarief 2018 Tarief 2019 Detail beschrijving van het werk

Gemengde E/G-prestaties tarieven (zonder BTW)  
Ter beschikking stellen van impulsen

Plaatsing van een impulsdoos gas LD of elektriciteit LS 502,00 509,00 517,00 525,00 534,00

Plaatsing van een impulsdoos elektriciteit HS of LS op meettransformatoren 651,00 660,00 670,00 681,00 692,00

Plaatsing kabel voor terbeschikkingstelling impulsen op een gasmeter (per lopende meter) 27,00 27,00 28,00 28,00 28,00

Toevoeging van een impulsuitgang elektriciteit of gas op een te installeren doos 50,00 51,00 52,00 52,00 53,00

Toevoeging van een impulsuitgang elektriciteit of gas op een bestaande doos 217,00 220,00 224,00 227,00 231,00

Toevoeging van 3 impulsuitgangen elektriciteit op een te installeren doos 83,00 84,00 86,00 87,00 88,00

Toevoeging van 3 impulsuitgangen elektriciteit op een bestaande doos 250,00 254,00 258,00 262,00 266,00

Vervanging van een meter door een meter met impulsuitgangen 401,00 407,00 413,00 420,00 426,00

Meter- Opening & Sluiting

Opening van een elektriciteits- of gasmeter. Tarief per EAN 65,00 70,00 75,00 80,00 85,00 Opening van een elektriciteits- of gasmeter. Tarief per EAN

Sluiting van een elektriciteits- of gasmeter in het kader van een verhuis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Sluiting van een elektriciteits- of gasmeter in het kader van een verhuis

Afsluiting van een elektriciteits- of gasmeter naar aanleiding van een marktproces voor het 

beëindigen van een leveringscontract of op verzoek van de energieleverancier. Tarief per EAN
152,00 154,00 157,00 159,00 162,00 Afsluiting van een gas- ef elektriciteitsmeter wegens einde van de looptijd van het leveringscontract of op vraag van de energieleverancier.

Dringende heropening van een meter dezelfde dag als de aanvraag van de energieleverancier, in 

geval van een aanvraag vóór 15 uur. Tarief per EAN
194,00 197,00 200,00 204,00 207,00 Dringende heropening van een meter dezelfde dag als de aanvraag van de energieleverancier, in geval van een aanvraag vóór 15 uur. Tarief per EAN

Dringende heropening van een meter dezelfde dag als de aanvraag van de energieleverancier, in 

geval van een aanvraag na 15 uur. Tarief per EAN
389,00 394,00 400,00 407,00 413,00 Dringende heropening van een meter dezelfde dag als de aanvraag van de energieleverancier, in geval van een aanvraag na 15 uur. Tarief per EAN

Dringende heropening van een meter op de volgende werkdag na de aanvraag van de 

energieleverancier. Tarief per EAN
194,00 197,00 200,00 204,00 207,00 Dringende heropening van een meter op de volgende werkdag na de aanvraag van de energieleverancier. Tarief per EAN

Aanvraag voor annulering van een afsluitingsscenario door de leverancier tijdens de "frozen 

period"(enkele dagen voor de effectieve datum) / Request Unlock (MIG 6)
50,00 51,00 52,00 53,00 54,00

Wanneer een energieleverancier een vraag tot afsluiting van de meter wil laten annuleren tijdens de zogenaamde bevriezingsperiode, dat wil zeggen enkele 

dagen vóór de effectieve datum van de afsluiting, zal de netbeheerder  die annuleringsaanvraag  factureren aan de leverancier.

Opname
Opneming op verzoek van een elektriciteits- of gasmeter 43,00 43,00 44,00 45,00 45,00 Opneming op verzoek van een elektriciteits- of gasmeter

Metercontrole

Controle van de exactheid van een elektriciteitsmeter door vergelijking met een ijkings-meter 268,00 271,00 275,00 280,00 284,00 Controle van de exactheid van een elektriciteitsmeter door vergelijking met een ijkings-meter

Controle van de exactheid van een gas- of elektriciteitsmeter in het laboratorium met vervanging 

van de meter
401,00 407,00 413,00 420,00 426,00 Controle van de exactheid van een gas- of elektriciteitsmeter in het laboratorium met vervanging van de meter

Verbruik zonder contract en inbreuk op de integriteit van een meetuitrusting

Standaardtarief verbruikte energie op een niet-actief toegangspunt, voor de hoeveelheid energie 

die zonder contract verbruikt wordt (/kWu) (**)
165% PM-MP ( * ) 165% PM-MP ( * ) 165% PM-MP ( * ) 165% PM-MP ( * ) 165% PM-MP ( * ) Standaardtarief verbruikte energie op een niet-actief toegangspunt, voor de hoeveelheid energie die zonder contract verbruikt wordt (/kWu) (**)

Verminderde tarief verbruikte energie op een niet-actief toegangspunt, voor de hoeveelheid 

energie die zonder contract verbruikt wordt (/kWu) (***)
125% PM-MP ( * ) 125% PM-MP ( * ) 125% PM-MP ( * ) 125% PM-MP ( * ) 125% PM-MP ( * ) Verminderde tarief verbruikte energie op een niet-actief toegangspunt, voor de hoeveelheid energie die zonder contract verbruikt wordt (/kWu) (***)

Verhoogde tarief verbruikte energie op een toegangspunt, wanneer er inbreuk is op de integriteit 

van de meetuitrusting (/kWu) (****)
200% PM-MP ( * ) 200% PM-MP ( * ) 200% PM-MP ( * ) 200% PM-MP ( * ) 200% PM-MP ( * ) Verhoogde tarief verbruikte energie op een toegangspunt, wanneer er inbreuk is op de integriteit van de meetuitrusting (/kWu) (****)

Korting voor betaling vóór betalingstermijn in geval van verbruikte energie op een toegangspunt in 

het kader van artikel 6 van Technische Reglement Elektriciteit of artikel 9 van Technische Reglement 

Gas (/kWu) 

-25% PM-MP ( * ) -25% PM-MP ( * ) -25% PM-MP ( * ) -25% PM-MP ( * ) -25% PM-MP ( * )
Korting voor betaling vóór betalingstermijn in geval van verbruikte energie op een toegangspunt in het kader van artikel 6 van Technische Reglement Elektriciteit 

of artikel 9 van Technische Reglement Gas (/kWu) 

Forfait administratief opzoekwerk en facturering in geval van verbruik zonder contract. 153,00 155,00 157,00 160,00 162,00 Forfait administratief opzoekwerk en facturering in geval van verbruik zonder contract.

Forfait administratief opzoekwerk met bezoek op het terrein en facturering in geval van verbruik 

zonder contract.
305,00 310,00 314,00 319,00 325,00 Forfait administratief opzoekwerk met bezoek op het terrein en facturering in geval van verbruik zonder contract.

Forfait naar aanleiding van een vaststelling van inbreuk op de integriteit van een meetuitrusting 

elektriciteit of gas (standaardmeter ≤ G25). Indien gasmeter > G25 - te verhogen met de verplaatsing 

van een meter met dezelfde diameter (****)

652,00 661,00 671,00 681,00 692,00
Forfait naar aanleiding van een vaststelling van inbreuk op de integriteit van een meetuitrusting elektriciteit of gas (standaardmeter ≤ G25). Indien gasmeter > 

G25 - te verhogen met de verplaatsing van een meter met dezelfde diameter (****)

Herstelling na schade aan één enkele meetinstallatie elektriciteit ≤ 25 kVA of gas ≤ 10 m³/u 246,00 249,00 253,00 257,00 261,00 Herstelling na schade aan één enkele meetinstallatie elektriciteit ≤ 25 kVA of gas ≤ 10 m³/u 

( * ) Maximumprijs voor niet beschermde gedropte klanten

(**)  In het kader van artikel 6 §2, alinea 1, van Technische Reglement Elektriciteit en artikel 9 §2, alinea 1, van Technische Reglement Gas.

(***)  In het kader van artikel 6 §2, alinea 2, van Technische Reglement Elektriciteit en artikel 9 §2, alinea 2, van Technische Reglement Gas.

(****) In het kader van artikel 6 §2, alinea 3, van Technische Reglement Elektriciteit en artikel 9 §2, alinea 3, van Technische Reglement Gas.

Wanneer een distributienetgebruiker zijn meetgegevens wenst te krijgen voor energetische monitoring, opdat ze hem ter beschikking kunnen worden gesteld, 

moet de meter uitgerust zijn met impulsuitgangen en met een kastje voor impulsmeting.
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Mix 2015-2019

Beschrijving van het werk Tarief 2015 Tarief 2016 Tarief 2017 Tarief 2018 Tarief 2019 Detail beschrijving van het werk

Gemengde E/G-prestaties tarieven (zonder BTW)  
Diverse werken 

Korting voor gemeenschappelijke sleuf -184,00 -186,00 -189,00 -192,00 -195,00
Die vermindering  is van toepassing wanneer één enkel grondwerk (of werkput) voldoende is voor de uitvoering van een gemengde aansluiting  (gas en 

elektriciteit).

Realisatie van een sleuf 397,00 402,00 408,00 415,00 421,00 Bijkomend grondwerk dat niet al in een andere tarief zou zijn opgenomen.

Realisatie van een sleuf in een achteruitbouwzone (per lopende meter) 124,00 126,00 128,00 130,00 132,00 Realisatie van een sleuf in een achteruitbouwzone (per lopende meter)

Realisatie van een geveldoorboring 96,00 98,00 99,00 101,00 102,00 Realisatie van een geveldoorboring

Uitboren van een gas- of elektriciteitsaftakking 126,00 128,00 130,00 132,00 134,00
Bij sommige aansluitingswerken kan , op verzoek van de klant, een volledige openlegging op het privéterrein soms worden vermeden dankzij het uitboren van de 

aansluiting.

Levering en plaatsing van een buitenkast voor een gas- en een elektriciteitsmeter 998,00 1.012,00 1.028,00 1.044,00 1.061,00 Levering en plaatsing van een buitenkast voor een gas- en een elektriciteitsmeter

Nutteloze verplaatsing van een technieker. 139,00 141,00 143,00 145,00 148,00
Dat tarief wordt toegepast  wanneer een klant afwezig is op zijn afspraak voor werken waar slechts één technicus voor nodig is of bij een overbodige verplaatsing 

van een wachtdienst.

Nutteloze verplaatsing van onze technici (gas of elektriciteit). 350,00 354,00 360,00 366,00 371,00
Dat tarief wordt toegepast  wanneer een klant afwezig is op zijn afspraak voor werken waar heel een ploeg voor nodig is met specifiek materiaal 

(aansluitingswerk).

Prestatie in regie  (/u) 130,00 132,00 134,00 136,00 138,00 Prestatie in regie  (/u)

Meerkost voor  uurprestatie buiten de diensturen, behalve als dat wordt vermeld in het tarief (/u) 94,00 95,00 97,00 98,00 100,00 Meerkost voor  uurprestatie buiten de diensturen, behalve als dat wordt vermeld in het tarief (/u)

Vernieuwing cilinder + sleutel 480,00 486,00 494,00 501,00 509,00 Vernieuwing cilinder + sleutel

Bijkomende sleutel, nieuwe sleutel (af te halen in onze kantoren) 21,00 22,00 22,00 22,00 23,00 Bijkomende sleutel, nieuwe sleutel (af te halen in onze kantoren)

Werken in het kader van een verkaveling
sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek
Werken in het kader van een verkaveling

Verplaatsing van Sibelga installaties behalve aftakkingen en meters LS/LD
sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek

sur devis / volgens 

bestek
Verplaatsing van Sibelga installaties behalve aftakkingen en meters LS/LD

Diverse prestaties tarieven (zonder BTW)  

Opzoeking van de historiek van een leveringspunt (max. 5 meters) 53,00 54,00 54,00 55,00 56,00

Opzoeking van de historiek van een leveringspunt (per 5 bijkomende  meters) 27,00 27,00 28,00 28,00 29,00

Mededeling van de historische verbruiksgegevens (meterstand) (prijs voor ≤ 10 EAN) 51,00 52,00 52,00 53,00 54,00 Mededeling van de historische verbruiksgegevens (meterstand) (prijs voor ≤ 10 EAN)

Mededeling van de historische verbruiksgegevens (meterstand) (prijs per EAN > 10 EAN) 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 Mededeling van de historische verbruiksgegevens (meterstand) (prijs per EAN > 10 EAN)

Mededeling van de historische kwartuur-verbruiksgegevens en vermogensgegevens van een AMR-

leveringspunt (/EAN/jaar)
10,00 10,00 10,00 11,00 11,00 Mededeling van de historische kwartuur-verbruiksgegevens en vermogensgegevens van een AMR-leveringspunt (/EAN/jaar)

Administratieve kosten voor offertewijziging, BTW wijziging in het factuur of annulering van de 

werken
25,00 25,00 26,00 26,00 27,00 Administratieve kosten voor offertewijziging, BTW wijziging in het factuur of annulering van de werken

Op verzoek van de eigenaar van een gebouw, stelt Sibelga een document op waarop alle meters (oude en huidige, met data van plaatsing en vervanging) voor dat 

gebouw vermeld staan. Die informatie maakt het onder meer mogelijk om te weten sinds wanneer een gebouw verdeeld is in appartementen, in het kader van de 

vaststelling van het kadastraal inkomen. De tarifering gebeurt per aantal meters (forfait tot 5 meters en tarief per 5 bijkomende meters). Als er geen enkele 

historiek wordt teruggevonden, zal de klant geen factuur ontvangen.
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