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Elektriciteit Groen Variabel 

TARIEFKAART APRIL 2022 
(GELDIG VAN 1 APRIL 2022 T.E.M 30 ARIL 2022) 
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 TERUGLEVERING3 

VASTE VERGOEDING 35,04 €/jaar 0 €/jaar 

ENERGIEPRIJS1    

Enkelvoudige meter 29,94 c€/kWh 

19,89 c€/kWh 
Tweevoudige meter Dag 34,40 c€/kWh 

 Nacht 25,93 c€/kWh 

Uitsluitend nachtmeter 25,93 c€/kWh 

BIJDRAGE HERNIEUWBARE ENERGIE2    

Vlaams Gewest:  GSC 
                               WKC 

2,210 c€/kWh 
0,357 c€/kWh 

/ 
/ 

Waals Gewest:  CV 2,888 c€/kWh / 

1 Dit is een indicatieve prijs gebaseerd op de meest recent gekende waarden van de Belgische spotprijzen, nl. de spotprijzen van de vorige kalendermaand. Deze 

prijsinschatting is geldig voor een standaard huishoudelijk verbruiksprofiel. Bekijk “Tariefformule” voor meer details. 

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. 

3 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. 
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Tariefformule 
De energieprijs is variabel, d.w.z. dat je tarief de groothandelsprijzen van de spotmarkt volgt. De prijs die je betaalt of ontvangt voor je 
groene stroom (bij afname of teruglevering) volgt deze formule (in c€/kWh):  

TARIEFFORMULE AFNAME TERUGLEVERING 

Enkelvoudige meter (BE_spotRLP x 0,1027 + 0,494) + 6% btw 

(BE_spotSPP x 0,097 - 0,368) 
Tweevoudige meter Dag (BE_spotRLP x 0,1183 + 0,494) + 6% btw 

 Nacht (BE_spotRLP x 0,0887 + 0,494) + 6% btw 

Uitsluitend nachtmeter (BE_spotRLP x 0,0887 + 0,494) + 6% btw 

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 elektriciteitsafname en/of -teruglevering worden afgerekend volgens de Belgische uurprijzen. 

Je verbruik wordt verdeeld naar een verbruik per uur volgens het verbruiksprofiel RLP (Real Load Profile), dat het rekenkundig gemiddelde is van de profielen van 

de verschillende distributienetbeheerders (zoals gepubliceerd door Synergrid). Het RLP-gewogen gemiddelde van de Belgische uurprijzen levert de parameter 
BE_spotRLP op. De energiekost wordt verkregen door de meest recente waarde van BE_spotRLP (maart 2022: 270,19 €/MWh) in te vullen in de tariefformule.  

 

Je teruglevering wordt verdeeld naar een injectie per uur volgens het productieprofiel SPP (Synthetic Production Profile), dat het rekenkundig gemiddelde is van de 

genormaliseerde profielen van de verschillende distributienetbeheerders (zoals gepubliceerd door Synergrid). Het SPP-gewogen gemiddelde van de Belgische 

uurprijzen levert de parameter BE_spotSPP op. De terugleveringsvergoeding wordt verkregen door de meest recente waarde van BE_spotSPP (maart 2022: 208,86 
€/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) 

TRANSMISSIE 

(c€/kWh) 

DATABEHEER 

(€/jaar) 

PROSUMENTEN-

TARIEF4 
(€/kVA/jaar) 

 24u Dag Nacht 
Excl. 

Nacht 
   

FLUVIUS ANTWERPEN 7,866 7,866 5,771 4,356 1,149 12,222 57,463 

FLUVIUS LIMBURG 6,656 6,656 5,029 3,826 1,000 12,222 49,046 

FLUVIUS WEST 7,242 7,242 5,279 4,103 1,027 12,222 52,640 

GASELWEST 11,994 11,994 8,915 6,510 1,333 12,222 84,980 

IMEWO 9,424 9,424 6,870 5,239 1,261 12,222 67,999 

INTERGEM 8,434 8,434 6,161 4,718 1,196 12,222 61,321 

IVEKA 10,897 10,897 8,360 5,810 1,257 12,222 77,942 

IVERLEK 9,628 9,628 7,056 5,326 1,162 12,222 68,677 

PBE 8,035 8,035 5,741 4,907 1,208 12,222 58,682 

SIBELGAS 10,253 10,253 7,632 5,669 1,348 12,222 74,073 

        

AIEG 6,287 6,605 5,055 4,429 2,699 23,309 58,928 

AIESH 10375 10,681 6,900 5,910 2,699 15,836 75,779 

ORES (Brabant Wallon) 8,537 9,078 5,082 4,103 2,699 13,727 69,653 

ORES (Est) 11,463 12,238 6,936 5,565 2,699 13,727 86,962 
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ORES (Hainaut Elec) 9,498 10,021 6,225 5,250 2,699 13,727 91,115 

ORES (Luxembourg) 10,131 10,796 6,048 4,825 2,699 13,727 79,394 

ORES (Mouscron) 8,751 9,295 5,368 4,349 2,699 13,727 70,352 

ORES (Namur) 9,926 10,536 6,024 4,908 2,699 13,727 77,528 

ORES (Verviers) 11,563 12,251 7,325 6,059 2,699 13,727 86,793 

RÉGIE DE WAVRE 10,398 10,973 8,671 8,671 2,699 18,589 80,683 

RESA 8,777 9,807 5,302 4,593 2,699 24,511 67,341 

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

terugdraaiende teller. 

3. TOESLAGEN & HEFFINGEN  

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

TYPE BIJDRAGE BEDRAG 

Energiebijdrage: 0,20417 c€/kWh 

Federale Accijns:  

 Verbruik tussen 0 kWh en 20.000 kWh 1,44160 c€/kWh 

 Verbruik tussen 20.000 kWh en 50.000 kWh 1,22748 c€/kWh 

 Verbruik tussen 50.000 kWh en 1.000.000 kWh 1,15540 c€/kWh 

Bijdrage Energiefonds5 Vlaams Gewest 

  Hoofdverblijf (domicilie): 0,45 €/maand 

  Tweede verblijf: 8,49 €/maand 

  Sociaal tarief: 0 €/maand 

Aansluitingsvergoeding5 Wallonië: 0,07500 c€/kWh 

5 Niet aan btw onderworpen. 

 

De geleverde elektriciteit bestaat voor 100% uit groene stroom afkomstig van windturbines en biogasinstallaties in België. DATS 24 Elektriciteit Groen Variabel is 

een contract van onbepaalde duur waarbij de energieprijs variabel is en maandelijks wordt geïndexeerd op basis van de indexatieparameter BE_spotRLP. Bij gebrek 
aan publicatie van de BE_spotRLP prijzen zal DATS 24 de waarde van de dag voordien nemen. 

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. 
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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 € (inclusief 21 % btw) 
• ingebrekestelling: 15 € (inclusief 21 % btw) 

• 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 6% btw, tenzij anders vermeld6.  

6  De federale regering heeft beslist het btw-tarief voor je elektriciteitsverbruik tijdelijk van 21% naar 6% te verlagen tijdens de periode van 01/03/2022 tot en met 
30/09/2022. Voor het verbruik in deze periode zullen de voorschot- en afrekeningsfacturen rekening houden met 6% btw. Vóór 01/03/2022 en na 30/09/2022 

geldt 21% btw.  
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