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Tariefkaart lokale groene stroom (oktober - december 2015) 
Variabel per kwartaal, geldig voor levering aan Zakelijke Klanten in Vlaanderen. 
  

 Elegant 
tariefformule 

(variabel tarief) 

okt’15-dec’15 
exclusief BTW 

(c€/kWh) 

enkelvoudige teller ENDEX15d1,0,3 + 8 5,61 
dubbele teller   piek 1,15 ENDEX15d1,0,3 + 8 6,33 

dal 0,88 ENDEX15d1,0,3 + 8 5,03 
exclusief nacht 0,88 ENDEX15d1,0,3 + 8 5,03 

abonnement (jaarlijkse vaste bijdrage) 33,06 €/jaar 

  
De raming voor de gemiddelde prijs in de komende 12 maanden (tot eind september 2016), conform 
het charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites van de CREG is: 
 
 

 
 
Gegarandeerde oorsprong geleverde stroom: 100% hernieuwbare energie opgewekt in Vlaanderen.  
Dit wordt gegarandeerd door de GVO’s uitgereikt door de regulator VREG aan Vlaamse zon-, wind- of 
biomassaprojecten. 
 
De ENDEX15d1,0,3 parameter in de formule is de waarde van de “quarter-ahead” notering op 15/09/2015: 
48,09 €/MWh, zoals gepubliceerd op www.iceendex.com. De formule Endex15d1,0,3 + 8 is ook uitgedrukt 
in €/MWh. Deze parameter zal elk kwartaal vastgelegd worden op de eerste handelsdag na de 14de van 
de maand vóór het kwartaal begint. De prijzen voor de leveringen in het betreffende kwartaal liggen 
hierdoor eenduidig vast vóór de leveringen van start gaan.  
 
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.  
 

Bijdrage groene stroom:   1,568 c€/kWh  
Bijdrage WKK:   0,302 c€/kWh 
Totale bijdrage:   1,870 c€/kWh excl. BTW 

       
  

exclusief BTW
(c€/kWh) 

enkelvoudige teller 5,29 
dubbele teller piek 5,97
               dal 4,75
exclusief nacht 4,75
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Nettarieven elektriciteit  
Dit is de kost voor het gebruik van de distributie- en transportnetten en wordt integraal doorgestort aan 
uw netbeheerder. 
 

Netbeheerder  Distributie    
 

Meterhuur 
 

 
 
Prosumer 

tarief 
 

 
Transport 

 

 Enkelvoudig Dag Nacht Ex. nacht  

 (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (€/jaar) (€/jaar/kVA) (c€/kWh)

GASELWEST 14,11 14,11 9,29 3,32 9,42 87,87 1,43

IMEA 9,27 9,27 7,06 2,55 9,42 64,93 1,39

IMEWO 11,07 11,07 7,49 2,77 9,42 73,09 1,54

INFRAX WEST  11,78 11,78 9,47 4,28 5,98 82,45 1,76

INFRAX LIMB. 11,38 11,38 9,66 4,00 5,98 82,22 1,74

INTERGEM 10,56 10,56 7,27 2,68 9,42 70,87 1,68

IVEG 11,45 11,45 9,08 4,24 5,98 80,16 1,54

IVEKA 10,53 10,53 7,49 2,77 9,42 69,30 1,29

IVERLEK 11,37 11,37 7,94 2,93 9,42 73,87 1,43

PBE 11,19 11,19 8,96 4,41 5,98 80,67 2,09

SIBELGAS  12,51 12,51 9,10 3,48 9,42 81,87 1,44

 
 

Belastingen, heffingen en toeslagen 
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden.  
 
 

 
 

 
 
Alle bedragen zijn exclusief BTW.  
De federale bijdrage en bijdrage energiefonds zijn niet aan BTW onderworpen.  
 
Elegant past de nettarieven, belastingen, heffingen en toeslagen toe zoals goedgekeurd door de VREG, 
CREG en de bevoegde overheden, en gepubliceerd worden door de bevoegde netbeheerders. De toeslagen 
worden opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant.  
 
De prijzen op deze tariefkaart zijn geldig voor aansluitingen met een jaarlijks gelezen meter voor Zakelijke 
Klanten. De opgegeven prijzen voor elektriciteit zijn van toepassing op laagspanningsaansluitingen met 
een aansluitingsvermogen van maximaal 56 kVA.  

Energiebijdrage Federale bijdrage Bijdrage energiefonds (VREG) 
0,1914 c€/kWh 0,27152 c€/kWh 0,34 €/maand 


