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Tariefkaart lokale groene stroom (okt – dec 2012) 
voor levering door Elegant in Vlaanderen. 
  

 Elegant 
tariefformule 

(variabel tarief) 

okt-dec 2012* 
exclusief BTW 

(c€/kWh) 

okt-dec 2012* 
inclusief BTW 

(c€/kWh) 

enkelvoudige teller ENDEX + 8 6,06 7,34 
dubbele teller   piek 1,15 ENDEX + 8 6,85 8,29 

dal 0,88 ENDEX + 8 5,43 6,57 
exclusief nacht 0,88 ENDEX + 8 5,43 6,57 

abonnement (jaarlijkse vaste bijdrage) 33,06 €/jaar 40 €/jaar 

  
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 ENDEX parameter is de waarde van de “quarter-ahead” notering op 17 sept 2012: 57,54 €/MWh, 
zoals gepubliceerd op www.apxendex.com. 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. 
 
* Zolang de prijsbevriezing geldt, wordt voor de berekening van de stroomprijs rekening gehouden 
met de “bevroren” ENDEX parameter, zijnde 52,62 €/MWh. Wanneer de prijsbevriezing ophoudt, en 
enkel indien onze prijsformule formeel wordt goedgekeurd door de federale regulator CREG, zal de 
werkelijke waarde van de ENDEX parameter gebruikt worden voor de prijsberekening. 
 
 
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. Elegant rekent louter de werkelijke kost door aan haar klanten. 
 
Bijdrage groene stroom:   1,17 c€/kWh  
Bijdrage WKK:  0,30 c€/kWh 
Totale bijdrage:  1,47 c€/kWh excl. BTW 

      1,78 c€/kWh incl. BTW 
 
Op 28 juni 2012 werd in de commissie Energie van het Vlaams Parlement een voorstel tot verhoging 
van deze bijdrage goedgekeurd, en in september werd de bepalende parameter voor de verhoging 
gepubliceerd door de VEA. Deze wordt nu gebruikt om de bijdrage “groene stroom en WKK 2012” te 
afficheren. Elegant behoudt zich het recht voor om een eventuele verdere verhoging door te rekenen 
aan haar klanten, zij het steeds op transparante wijze en nooit méér dan de werkelijke kost. 
 

  



 
     

 

  
 

p2/3 
 

Reële en verwachte evolutie van de stroomprijzen in eurocent per kilowattuur 
 
Elegant hanteert variabele prijzen. Dit betekent dat we tot vier keer per jaar de prijs kunnen 
aanpassen. Deze aanpassingen zijn via onze tariefformule transparant gekoppeld aan de evolutie van 
de groothandelsprijzen. Over het algemeen verwacht men in de winter een stijging, die 
gecompenseerd wordt door een daling in de lente. 
 
Onderstaande grafiek toont de verwachte evolutie van de stroomprijzen voor consumenten, op basis 
van de vandaag gekende gegevens en vooruitzichten. 

 

 

 
 
De totaalprijs op uw elektriciteitsfactuur is samengesteld uit verschillende componenten: 
 
1- De nettarieven, taksen, bijdragen en heffingen zijn deze zoals gekend op 1 oktober 2012. Elegant 

stort deze integraal door aan de bevoegde overheden en uw netbeheerder. 
 

2- De energiekost is gebaseerd op de reële energieprijs van Elegant Lokale Groene Stroom 
(enkelvoudige teller) voor onze klanten voor zover die exact is gekend (tot en met december 2012) 
en de verwachte energieprijs (vanaf januari 2013) op basis van de groothandelsprijzen per 
toekomstig kwartaal op 17 september 2012 (gepubliceerd op www.apxendex.com). De stroomprijs 
van Elegant is dus transparant gekoppeld aan de internationale stroomprijs. De toegepaste 
formule is steeds ENDEX + 8. 

 
3- De BTW bedraagt 21%. 
 
Om de prijs uit te drukken in eurocent per kilowattuur werd in het voorbeeld de berekening gemaakt 
voor een consument met 4000 kWh/jaar in 1800 Vilvoorde, netgebied Sibelgas Noord. 
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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 Transport 

(c€/kWh) (€/jaar) (c€/kWh) 

  
Normaal 

Tweevoudig 
piekuren 

Tweevoudig 
daluren 

Uitsluitend 
nacht      

GASELWEST 15,09 15,09 9,81 2,42 6,87 1,18 

IMEA 8,74 8,74 6,08 1,81 6,87 1,25 

IMEWO 11,74 11,74 7,75 2,04 6,87 1,23 

INFRAX WEST  10,38 10,38 6,73 4,46 6,35 1,23 

INTERENERGA 10,09 10,09 6,79 2,86 6,35 1,21 

INTERGEM 13,21 13,21 9,15 1,98 6,87 1,28 

INTERMOSANE 11,00 11,62 7,16 6,01 16,40 1,56 

IVEG 11,58 11,58 8,39 3,93 6,35 1,18 

IVEKA 10,71 10,71 7,48 1,91 6,87 1,16 

IVERLEK 11,80 11,80 7,95 2,21 6,87 1,18 

PBE 10,19 10,19 8,33 4,15 16,49 1,25 

SIBELGAS NOORD 10,36 10,36 7,19 2,16 6,87 1,19 
 

 

Belastingen, heffingen en toeslagen 
Deze kost wordt integraal doorgestort aan de bevoegde overheden. Dankzij uw keuze voor ELEGANT, leverancier van uitsluitend 
groene elektriciteit, wordt u vrijgesteld van de bijdragen voor Kyoto en de denuclearisatie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle bedragen zijn inclusief BTW. 
Elegant past de nettarieven, belastingen, heffingen en toeslagen toe zoals goedgekeurd door de CREG en de bevoegde overheden, 
en gepubliceerd worden door de bevoegde netbeheerders. Ter informatie worden de tarieven geldig voor het vierde trimester van 
2012 hierboven weergegeven. 
De toeslagen worden opgelegd door de bevoegde overheid en via de netbeheerder doorgerekend aan de eindklant.  
De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor aansluitingen met een jaarlijks gelezen meter met huishoudelijk of klein 
zakelijk verbruik. De opgegeven prijzen voor elektriciteit zijn van toepassing op laagspanningsaansluitingen met een 
aansluitingsvermogen van maximaal 56 kVA. 

Netbeheerder Energiebijdrage Federale bijdrage 

  (c€/kWh) (c€/kWh) 

GASELWEST 0,23096   0,24329   
IMEA 0,23096   0,24263   
IMEWO 0,23096   0,23360   
INFRAX WEST  0,23096   0,23122   
INTERENERGA 0,23096   0,23122   
INTERGEM 0,23096   0,24533   
INTERMOSANE 0,23096   0,24625   
IVEG 0,23096   0,23031   
IVEKA 0,23096   0,24211   
IVERLEK 0,23096   0,24833   
PBE 0,23096   0,23488   
SIBELGAS NOORD 0,23096   0,23917   


