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Elektriciteit Groen Vast 

TARIEFKAART SEPTEMBER 2021 
(GELDIG VAN 1 SEPTEMBER 2021 T.E.M 30 SEPTEMBER 2021) 
voor de levering van groene stroom uit wind en biogas aan gezinnen in Vlaanderen en Wallonië 

 

Samenstelling elektriciteitsprijs 

Je elektriciteitsfactuur bestaat uit 3 delen:  

1. de energieprijs: vaste jaarlijkse vergoeding, energiekost en bijdrage voor hernieuwbare energie 

2. de nettarieven: transport- en distributiekosten 

3. toeslagen en heffingen 

De energieprijs verschilt per leverancier. De nettarieven, toeslagen en heffingen worden opgelegd door de 

distributienetbeheerder en overheden. Deze kosten zijn dezelfde bij elke leverancier en worden 1-op-1 doorgestort. 

1. ENERGIEPRIJS 

TARIEF AFNAME 
(vast) 

TERUGLEVERING1 

(variabel) 

VASTE VERGOEDING 40 €/jaar 0 €/jaar 

ENERGIEPRIJS    

Enkelvoudige meter 12,36 c€/kWh 

6,407 c€/kWh 
Tweevoudige meter Dag 13,86 c€/kWh 

 Nacht 11,01 c€/kWh 

Uitsluitend nachtmeter 11,01 c€/kWh 

BIJDRAGE HERNIEUWBARE ENERGIE2    

Vlaams Gewest:  GSC 
                               WKC 

2,523 c€/kWh 
0,407 c€/kWh 

/ 
/ 

Waals Gewest:  CV 3,297 c€/kWh / 

1 De teruglevering is een indicatieve variabele prijs gebaseerd op de meest recent gekende waarden van de Belgische spotprijzen, nl. de spotprijzen van de vorige 
kalendermaand. Bekijk “Tariefformule teruglevering” voor meer details. Het terugleveringstarief is een vergoeding voor de teruggeleverde energie (indien op jou 

van toepassing) in combinatie met een DATS 24 contract voor de afname van elektriciteit en is vrijgesteld van btw. 

2 Deze bijdrage is bedoeld als ondersteuning van de investeringen in groene stroom en warmtekrachtkoppeling. Elke leverancier is verplicht groenestroom- en 

warmtekrachtcertificaten (GSC en WKC in Vlaanderen; CV in Wallonië) in te dienen volgens quota die worden opgelegd door de gewestelijke overheden. Deze 
kosten worden doorgerekend aan de klant. 
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Tariefformule teruglevering 
De energieprijs voor teruglevering is variabel, d.w.z. dat je tarief de groothandelsprijzen van de spotmarkt volgt. De prijs die je ontvangt 
voor je groene stroom bij teruglevering volgt deze formule (in c€/kWh): 
 
Alle metertypes: (BE_spot x 0,08 + 0,05) 
 

BE_spot is de Belgische elektriciteitsbeurs waar dagelijks de uurlijkse spotprijzen worden vastgelegd voor de volgende dag. De spotprijzen van de lopende maand 
zijn dus pas volledig bekend aan het einde van de maand. Je elektriciteitsteruglevering wordt afgerekend volgens de Belgische uurprijzen. 

Het terugleveringstarief kan je berekenen door de meest recente waarde voor het maandgemiddelde van de Belgische uurprijzen BE_spot (augustus 2021: 79,47 
€/MWh) in te vullen in de tariefformule. 

2. NETTARIEVEN 

Deze kosten voor het gebruik van het distributie- en transmissienet worden 1-op-1 doorgestort aan je netbeheerder.  

NETBEHEERDER DISTRIBUTIEKOSTEN 

Per metertype  
(c€/kWh) 

TRANSMIS-SIE 

(c€/kWh) 

DATABEHEER 

(€/jaar) 

PROSUMENTEN-

TARIEF3 
(€/kVA/jaar) 

 24u Dag Nacht 
Excl. 

Nacht 
   

FLUVIUS ANTWERPEN 9,99 9,99 7,67 4,97 2,74 13,64 79,28 

FLUVIUS LIMBURG 9,04 9,04 7,23 4,53 2,57 13,64 72,25 

FLUVIUS WEST 9,62 9,62 7,42 4,84 2,60 13,64 76,04 

GASELWEST 14,99 14,99 11,65 7,24 2,95 13,64 112,42 

IMEWO 11,70 11,70 8,91 5,86 2,87 13,64 90,45 

INTERGEM 11,05 11,05 8,55 5,48 2,89 13,64 86,25 

IVEKA 13,20 13,20 10,51 6,22 2,87 13,64 98,99 

IVERLEK 11,99 11,99 9,18 5,96 2,76 13,64 91,84 

PBE 10,52 10,52 7,98 5,77 2,81 13,64 83,21 

SIBELGAS 12,35 12,35 9,54 6,20 2,97 13,64 95,58 

        

AIEG 7,21 7,57 5,78 5,05 4,16 26,70 67,43 

AIESH 11,83 12,18 7,86 6,74 4,16 18,22 86,34 

ORES (Brabant Wallon) 9,60 10,20 5,70 4,59 4,16 15,80 79,24 

ORES (Est) 12,98 13,87 7,83 6,27 4,16 15,80 99,39 

ORES (Hainaut Elec) 10,64 11,22 6,95 5,86 4,16 15,80 85,47 

ORES (Luxembourg) 11,37 12,12 6,78 5,40 4,16 15,80 90,29 

ORES (Mouscron) 9,75 10,36 5,94 4,80 4,16 15,80 79,67 

ORES (Namur) 11,14 11,83 6,75 5,49 4,16 15,80 88,16 

ORES (Verviers) 13,02 13,79 8,24 6,81 4,16 15,80 98,79 

RÉGIE DE WAVRE 11,63 12,28 9,69 9,69 4,16 21,19 90,75 

RESA 9,89 11,06 5,89 5,08 4,16 27,55 77,06 

3 Aanvullend capaciteitstarief in het Vlaams Gewest voor alle netgebruikers met een productie-installatie met een vermogen van max. 10 kVA en een 

terugdraaiende teller. 
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3. TOESLAGEN & HEFFINGEN  

Deze tarieven worden 1-op-1 doorgestort aan de bevoegde overheden: 

TYPE BIJDRAGE BEDRAG 

Energiebijdrage 0,23306 c€/kWh 

Federale bijdrage4 0,35117 c€/kWh 

Bijdrage Energiefonds4 Vlaams Gewest 

 Hoofdverblijf (domicilie) 0,43 €/maand 

 Tweede verblijf 8,09 €/maand 

 Sociaal tarief: 0 €/maand 

Aansluitingsvergoeding4 Wallonië 0,09075 c€/kWh 

4 Niet aan btw onderworpen. 

 

 

De geleverde elektriciteit bestaat voor 100% uit groene stroom afkomstig van windturbines en biogasinstallaties in België. DATS 24 Elektriciteit Groen Vast is een 
contract van onbepaalde duur waarbij de energieprijs vast is tijdens het eerste jaar. 

DATS 24 kan het indexatiemechanisme en de bijhorende coëfficiënten wijzigen op voorwaarde dat de reglementering ter zake wordt gewijzigd of afgeschaft, of op 
voorwaarde dat de betrokken indexen inhoudelijk wijzigen of niet langer representatief zijn voor de economische waarde van de geleverde elektriciteit of niet 

langer of op onregelmatige wijze worden gepubliceerd.  

De vermelde bedragen zijn de laatst gekende bedragen. Het verbruik zal altijd aan de op dat ogenblik geldende bedragen worden afgerekend, desnoods met 

terugwerkende kracht. DATS 24 behoudt zich het recht voor deze kosten aan te passen conform de wijzigingen aan het regelgevend kader. De aanpassingen aan 
deze elementen, waarvoor DATS 24 niet verantwoordelijk is, worden volledig op de klant verhaald. Dat kan retroactief gebeuren.  

De prijzen op deze tariefkaart zijn enkel geldig voor laagspanningsaansluitingen met een huishoudelijk verbruik waarbij het aansluitingsvermogen maximaal 56 kVA 
is en het jaarlijks gemeten elektriciteitsverbruik maximaal 50 MWh bedraagt. In alle andere gevallen behoudt DATS 24 zich het recht voor de prijs aan te passen. 

Het terugleveringstarief is voorbehouden aan klanten in Vlaanderen die een lokale productie-installatie hebben met een maximaal vermogen van 10 kVA, die 
beschikken over een digitale meter en die met DATS 24 een geldig afnamecontract afgesloten hebben. 

Bij deze tariefkaart gelden de algemene voorwaarden voor de levering van aardgas en elektriciteit aan particulieren. 
Je kan ze raadplegen via deze link: https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110. 

Hieronder vind je een overzicht van de kosten die we je kunnen aanrekenen in geval van niet tijdige betaling: 

• herinneringsbrief: 7,5 € 
• ingebrekestelling: 15 € 
• als je niet binnen de termijn van de ingebrekestelling hebt betaald, kunnen eventuele invorderingskosten worden opgelegd 

• interesten vanaf de vervaldatum van de factuur aan de wettelijke rentevoet 

 

Alle prijzen en tarieven zijn inclusief 21% btw, tenzij anders vermeld.  

https://mijnxtra.be/algemene-voorwaarden/X_TC_DATSENERGYGAS/V0202103110

