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Tariefkaart lokale groene stroom BX (juli – september 2015) 
Variabel per kwartaal, geldig voor Consumenten in Vlaanderen. 
 

 Elegant 
tariefformule 

jul’15-sep‘15 
inclusief BTW 

energieprijs BELPEXS21 x 1,08 5,53 c€/kWh 

abonnement  40,00 €/jaar 

 
 
Een goede raming voor de gemiddelde prijs in de komende 12 maanden (tot eind juni 2016), conform 
het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingen van de CREG is: 5,54 c€/kWh incl. btw. 
 
De parameter BELPEXS21 wordt als volgt gedefinieerd: de SLP-gewogen Belpex uurprijzen tijdens het 
kwartaal van levering. De SLP-weging gebeurt met de SLP S21 (publicatie door Synergrid). Op deze 
tariefkaart gebruiken we ter indicatie de meest recente waarde, nl Q2 2015, zijnde 42,52 €/MWh.  
 
100% hernieuwbare energie opgewekt in Vlaanderen. Dit wordt gegarandeerd door de GVO’s uitgereikt 
door de regulator VREG aan Vlaamse zon-, wind- of biomassaprojecten. 

 
Bijdrage voor groene stroom en WKK in Vlaanderen 
Deze bijdrage dient ter ondersteuning van de investeringen in groene stroom en 
warmtekrachtkoppeling (WKK). De quota hiervoor worden opgelegd door de Vlaamse overheid en 
gelden voor alle leveranciers. De bijdrage groene stroom en WKK bedragen resp. 1,915 c€/kWh en 
0,366c€/kWh.  

Nettarieven elektriciteit  
Dit is de kost voor het gebruik van de distributie- en transportnetten en wordt integraal doorgestort aan 
uw netbeheerder. 
 

Netbeheerder  
Distributie 
(c€/kWh) 

  
Meterhuur 

(€/jaar) 

Prosumer 
tarief 

(€/jaar/kVA) 
 

Transport 
(c€/kWh) 

GASELWEST 17,07 17,07 11,24 4,01 11,40 106,32 1,72

IMEA 11,22 11,22 8,54 3,09 11,40 78,57 1,68

IMEWO 13,39 13,39 9,06 3,35 11,40 88,44 1,87

INFRAX WEST  14,25 14,25 11,46 5,17 7,24 99,76 2,13

INFRAX LIMB. 13,77 13,77 11,69 4,84 7,24 99,49 2,10

INTERGEM 12,78 12,78 8,80 3,24 11,40 85,75 2,04

IVEG 13,86 13,86 10,98 5,13 7,24 96,99 1,87

IVEKA 12,74 12,74 9,06 3,35 11,40 83,85 1,56

IVERLEK 13,76 13,76 9,61 3,55 11,40 89,38 1,73

PBE 13,55 13,55 10,84 5,34 7,24 97,61 2,53

SIBELGAS  15,13 15,13 11,02 4,21 11,40 99,06 1,74
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Belastingen, heffingen en toeslagen 
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.  
 

 
 

 
 
 
 

Alle bedragen zijn inclusief 21% BTW met uitzondering van de federale bijdrage en bijdrage energiefonds 
die niet aan BTW onderworpen zijn.  
 
Elegant past de nettarieven, belastingen, heffingen en toeslagen toe zoals goedgekeurd door de VREG en 
de bevoegde overheden, en zoals gepubliceerd door de bevoegde netbeheerders. De toeslagen worden 
opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant. Alle wijzigen 
van deze tarieven, ook retro-actief, kunnen worden doorgerekend. 
 
De prijzen op deze tariefkaart zijn geldig voor Consumenten met jaargelezen aansluitpunten. De prijzen 
voor elektriciteit zijn van toepassing op laagspanningsaansluitingen met uitsluitend huishoudelijk verbruik 
(maximaal jaarlijks verbruik 50 MWh – aansluitvermogen < 56 kVA). 
 
Geldig voor inschrijvingen vanaf 4 juli 2015. 

Energiebijdrage Federale bijdrage Bijdrage energiefonds (VREG) 
0,23159 c€/kWh 0,27152 c€/kWh 0,34 €/maand 


