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Tariefoverzicht
Klanten gevestigd in Brussel – 
Uw elektriciteitsfactuur is opgedeeld in verschillende delen en wordt uitgedrukt in Euro cent per 
kilowattuur:

1 | A. Elektriciteitskosten (Brusol - 100% groen - 100% zonne-energie - 100% lokaal) (1)

2 | Transport en distributiekosten (Sibelga – Uw netbeheerder voor energie) (4)

Geïndexeerde energieprijs - 3 jaar (5)

Vast tarief (€/jaar) (2)

Enkelvoudig tarief

Nacht

Dag

Exclusief nacht

Prijs groene energie (3)

(geschatte prijs)

Dubbeltarief

NETBEHEERDER VAN 
DISTRIBUTIE

DISTRIBUTIE TRANSPORT

Normaal Dubbeltarief 
piekuren

Dubbeltarief 
daluren

Exclusief 
nacht Vast termijn Prosumenten-

tarief (4)

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (c€/kWh) (€/jaar) (€/kVA/jaar) (c€/kWh)

SIBELGA

BESCHIKBAAR GESTELDE VERMOGENTERMIJN

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest (€/jaar)

€ 30

 – BTW-tarieven (21 %)

+
+
+
+

*Belix
*Belix
*Belix
*Belix

B. Injectie (6)

Geïndexeerde energieprijs - 1 jaar

Tarief -Belix*

8,96 8,96 6,55 6,55 12,40 - 1,36

<=13 kVa
>13 kVa

32,32
64,63

3 | Belastingen en bijdragen (deel 1/2)

SIBELGA

NETBEHEERDER VAN 
DISTRIBUTIE

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

Energie- 
bijdrage

(c€/kWh)

0,23306

Aansluitings- 
vergoeding

(c€/kWh)

-
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EnergyVision / Brusol 
Laarbeeklaan 74 

1090 Brussel 
Tel. 02 411 90 47 

info@brusol.be – www.brusol.be
BTW: BE0563.854.664

BEDANKT
BRUSOLEIR

3 | Belastingen en bijdragen (deel 2/2)

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

VERGOEDING VOOR DE FINANCIERING VAN DE OPENBARE DIENSTVERPLICHTING.
GEÏNDEXEERDE BEDRAGEN VOOR 2021

(€/jaar)

<= 1,44 kVa
> 1,44 en <= 6 kVa

0,00
12,63

> 6 en <= 9,6 kVa
> 9,6 en <= 13 kVa

20,18
25,26

> 13 en <= 13 kVa
> 18 en <= 36 kVa

37,90
50,53

> 36 en <= 56 kVa
> 56 kVa

100,91
160,08

(1) Elke kwh is afkomstig van hernieuwbare energiebronnen binnen het Brusselse gewest. De traceerbaarheid van onze 
energie kan worden uitgevoerd met de regulator: de oorsprong wordt gecontroleerd via garanties van oorsprong.

(2) Contract en tarieven zijn enkel geldig in combinatie met zonnepanelen van Brusol. Betaling per domiciliëring En 
facturen worden per mail opgestuurd.

(3) De kosten voor groene energie dekken de uitgaven met betrekking tot de productie van hernieuwbare energie. Deze 
tarieven worden bepaald en zullen schommelen volgens de door de gewesten vastgestelde quota.

(4) De tarieven voor het net van distributie/transport, zijn goedgekeurd door de CREG en de Brusselse regulator BRUGEL.
(5) The Monthly Belix Base (Belplex M) is de gemiddelde maandprijs voor alle uren van de maand voor elektriciteit 

verhandeld op de Belpex DAM deze parameter wordt elke maand van het jaar bepaald als het rekenkundig gemiddelde 
van de uur prijsindexen voor alle uren van de betreffende maand. de parameter Belpex m is het rekenkundig 
gemiddelde van de Epex Spot Belgium Belix Base tijdens de leveringsmaand gepubliceerd op www.belpex.be

(6) Het injectietarief stemt overeen met de prijzen tegen dewelke BRUSOL uw geproduceerde en in het 
net geïnjecteerde elektriciteit koopt in overeenstemming met de Contractuele Voorwaarden van 
uw Contract. Dit tarief is enkel van toepassing op decentrale productie-installaties gelegen in het 
Brussels Gewest, geïnstalleerd door Brusol met een maximum vermogen van 10 kVA, voorzien van een 
slimme meter en gekoppeld aan een verbruikscontract. De injectieprijs is niet onderworpen aan BTW. 
Indien het variabele tarief lager zou zijn dan 0,04 € / kWh, zal Brusol de voorwaarden aanpassen naar een vast 
injectietarief zodat de Brusol-klant in dat geval gegarandeerd een vast tarief van 0,04 € / kWh krijgt.

Overeenkomstig het ministerieel besluit van 30/03/2007 en artikel 4 van de programmawet van 27 april 2007 (vanaf 1 juli 2009) hebben de 
volgende personen recht op het sociaal tarief eindafnemers of elke persoon die onder hetzelfde dak woont of een lid van hun huishouden 
die (i) het door het OCMW toegekende integratie-inkomen genieten, (ii) het gewaarborgde inkomen voor ouderen of de rechthebbende 
die door de toepassing van artikel 21 wordt ingehouden, §2 van de wet van 1 april 1969 het recht op een verhoogd pensioen, d.w.z. de 
inkomensgarantie voor ouderen (GRAPA), (iii) een uitkering voor gehandicapten (arbeidsongeschiktheid of invaliditeit van ten minste 65%), 
(iv) een uitkering voor de bijstand van een derde persoon, (viii) een tegemoetkoming door het OCMW in afwachting van het gewaarborgd 
inkomen voor ouderen, de inkomensgarantie voor ouderen, een invaliditeitsuitkering of een bijstandsuitkering voor ouderen, (ix) financiële 
sociale bijstand door een OCMW voor bepaalde geregulariseerde buitenlanders, (x) personen die geheel of gedeeltelijk door de federale 
staat worden vergoed, of (xi) kinderen die voor ten minste 66% lichamelijk of geestelijk arbeidsongeschikt zijn.

(c€/kWh)

1,64560

Verbruik tussen 0 
en 20.000 kWh

1,40118

Verbruik tussen 20.000 
en 50.000 kWh

1,31890

Verbruik tussen 50.000 
en 1.000.000 kWh

Brussels-Hoofdstedelijk Gewest

SIBELGA

NETBEHEERDER VAN 
DISTRIBUTIE

(c€/kWh) (c€/kWh)

FEDERALE BIJDRAGE (5)


	MOI/AN: 01/2022
	Monohoraire: 34,01
	= A + B *Belix: 0,62
	Bihoraire Nuit: 26,96
	Exclusif nuit: 26,96
	Coût énergie verte: 1,21
	= A + B *Belix 2: 0,83
	= A + B *Belix 3: 0,44
	= A + B *Belix 4: 0,44
	= A + B *Belix 5: 0,112
	= A + B *Belix 6: 0,123
	= A + B *Belix 7: 0,089
	= A + B *Belix 8: 0,089
	Bihoraire Jour: 37,53
	Maand / Jaar voluit: Janu.2022
	Injectie: 10,02
	= A + B *Belix 9: 1
	= A + B *Belix 10: 36


