
Sociaal tarief

Vaste prijzen elektriciteit voor contracten afgesloten in Februari 2022 - inclusief btw
Voor particulieren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Samenstelling van je energieprijs
(9)

Jouw Voordelen

- Je geniet van een zeer

gunstige prijs voor je

elektriciteit

- Sociaal tarief is  enkel

toegankelijk voor beschermde

klanten

Gratis diensten

- On-& Offline 5* klantendienst

- Factuur per post of per email 

- Kortingen bij onze partners

Vaste energieprijs - onbepaalde duur

Vaste
vergoeding

(1)
Prijs per kWh (€cent/kWh)

(€/jaar) Type gebruik Enkelvoudig Tweevoudig 
Dag

Tweevoudig 
Nacht

Uitsluitend 
Nacht

0,00 Afname
(2)

24,236 25,032 20,238 14,769

Injectie
(3)

15,562 18,311 7,560
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Supplementen 

Toeslagen (€cent/kWh)

(1) De vaste vergoeding wordt slechts 1 x aangerekend voor klanten die
afname én injectie van hetzelfde pack hebben bij ENGIE.

(2) Het sociaal tarief wordt door de CREG berekend voor een periode van
telkens 3 maanden, overeenkomstig het Ministerieel Besluit van 30
maart 2007. De netwerktarieven zijn opgenomen in het sociaal tarief.

(3) Het injectietarief komt overeen met de prijzen waartegen Engie uw
geproduceerde en in het net geïnjecteerde elektriciteit aankoopt
overeenkomstig de Contractuele Voorwaarden van uw Contract. Dit
tarief is enkel van toepassing voor productie-installaties die gelegen
zijn in België, aangesloten zijn op het laagspanningsnet en die
beschikken over een digitale of bidirectionele meter. Naast het
injectietarief is er een vast bedrag verschuldigd en wordt dit u
gefactureerd, tenzij u al klant bent bij ENGIE voor de levering van
elektriciteit in welk geval u één vaste vergoeding van het
verbruikstarief betaalt. De prijs voor injectie is niet onderworpen aan
BTW.

De prijs voor de geïnjecteerde elektriciteit wordt maandelijks
geïndexeerd. De indexatieparameter is het rekenkundig gemiddelde
van de dagelijkse quoteringen Day Ahead EPEX SPOT Belgium
(hierna EPEX DAM) tijdens de maand van levering. De dagelijkse
quoteringen EPEX DAM worden uitgedrukt in €/MWh.

De waarde van EPEX DAM van de lopende maand is pas gekend aan
het einde van de maand. Ter informatie, de weergegeven prijzen
worden berekend op basis van de laatst gekende waarde van EPEX
DAM (December 2022: 245,44€/MWh). De historiek van de EPEX
DAM waarden is raadpleegbaar op de website www.engie.be

Voor injectie zijn de volgende formules exclusief btw van toepassing
voor Februari 2022: 

 - Enkelvoudig = 0,0500 + 0,0632 x EPEX DAM

- Tweevoudig dag = 0,0500 + 0,0744 x EPEX DAM

- Tweevoudig nacht = 0,0500 + 0,0306 x EPEX DAM

(8) Op deze kost betaal je geen btw.

(9) De berekening is gemaakt in juni 2021 voor een EASY Indexed
contract op basis van een particulier verbruik van 3500 kWh/jaar in
Brussel.

(10) Meer informatie over je betalingen vind je op
https://www.engie.be/nl/support/faq/factuur/betalingen.

Oorsprong van de elektriciteit geleverd in het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest in 2020 in het kader van SOCIAL: kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling (0,00%), fossiele brandstoffen (20,24%),
nucleair (77,13%), onbekend (2,63%). 

Oorsprong van de globale levering van elektriciteit van Electrabel nv
(hierna "ENGIE") in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2020 :
hernieuwbare energiebronnen (39,62%), kwalitatieve
warmtekrachtkoppeling (0,00%), fossiele brandstoffen (12,22%),
nucleair (46,59%), onbekend (1,57%).

Kosten voor herinneringen en ingebrekestellingen 
Bedragen die van toepassing zijn in 2022

(8) (10)

Kosten voor herinneringen (1ste gratis) 7,50 € (max)

Kosten voor ingebrekestellingen 15,00 € (max)


