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Bijzondere voorwaarden voor de variabele formule Digital Variable Green Power in het Waals 
Gewest - BTW niet inbegrepen 
 
Het aanbod Digital Variable Green Power is een tariefformule bedoeld voor professionele verbruikers die voor alle leveringspunten een 
jaarlijks gasverbruik lager dan 100 MWh hebben. 
 

Deze bijzondere voorwaarden gelden voor professionele klanten in het Waals Gewest. De voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe 
contracten van 1, 2 of 3 jaar die zijn afgesloten in januari 2023 en op contracten die zijn hernieuwd in maart 2023 (voor verlengingen wordt 
de tariefkaart bekend twee maanden vóór de toepassing ervan). Deze voorwaarden blijven van toepassing zolang de verbruiker zijn facturen 
ontvangt via e-mail of Zoomit en alle aspecten van zijn contract uitsluitend online beheert. 
 
De prijzen die u worden gefactureerd op basis van uw contract, zijn samengesteld uit twee delen: 
1. Tarieven leverancier: De variabele energieprijs en de vaste vergoeding 
2. Gereguleerde tarieven: 

1. De transport- en distributiekosten (volledig doorgestort aan de DNB/TNB) 
2. De taksen, heffingen en bijdragen (volledig doorgestort aan de betrokken instanties) 

 

1. Tarieven leverancier: Energieprijs en vaste vergoeding(C€/KWH) REDEVANCE FIXE (€/AN) 

 
 

ENERGIE (C€/KWH) 

VASTE VERGOEDING (€/JAAR)0 KOSTEN GROENE 
STROOM 2022 (C€/KWH)  1 

Type meter Dag Nacht Exclusief Nacht 

Enkelvoudig 30,9757 - - 55,00 2,6567 

Dubbelvoudig 35,1199 27,1078 - 55,00 2,6567 

Enkelvoudig en exclusief nacht 30,9757 - 27,9366 55,00 2,6567 

Dubbelvoudig en exclusief nacht 1 35,1199 27,1078 27,9366 55,00 2,6567 

 
 

ENERGIE (C€/KWH) EXCL. BTW 

Type meter Dag Nacht Exclusief Nacht 

Enkelvoudig 0,106 * BELPEX_M_RLP + 1,690 - - 

Dubbelvoudig 0,121 * BELPEX_M_RLP + 1,690 0,092 * BELPEX_M_RLP + 1,690 - 

Enkelvoudig en exclusief nacht 0,106 * BELPEX_M_RLP + 1,690 - 0,095 * BELPEX_M_RLP + 1,690 



Dubbelvoudig en exclusief nacht 1 0,121 * BELPEX_M_RLP + 1,690 0,092 * BELPEX_M_RLP + 1,690 0,095 * BELPEX_M_RLP + 1,690 

 
Een forfaitair bedrag van 5€ per kVA per maand zal worden aangerekend voor klanten met leveringspunten met een zonnepaneleninstallatie 
≤10 kVA en die genieten van het compensatieprincipe. Het aantal kVA wordt meegedeeld door uw distributienetbeheerder en komt overeen 
met het laagste van de volgende vermogens: het vermogen van jouw omvormer of het geïnstalleerde vermogen van jouw installatie. Dit 
forfaitair bedrag zal worden aangerekend vanaf 1 april 2023. Klanten waarvan hun energiecontract werd vernieuwd met deze tariefkaart zijn 
vrijgesteld van deze kost gedurende de resterende looptijd van de huidige verlenging. 
 
De energieprijs wordt maandelijks geïndexeerd volgens de formules in bovenstaande tabel (excl. btw). BELPEX_M_RLP wordt gedefinieerd 
als het rekenkundig gemiddelde in c€/kWh van de Belpex-uurprijzen tijdens de leveringsmaand, zoals gepubliceerd op de 
website www.belpex.be.  
 

2. Gereguleerde tarieven 
 
Wat de gereguleerde tarieven betreft, treedt TotalEnergies enkel op als tussenpersoon. 
 
Kosten voor het gebruik van het distributie- en transportnet 
 

 

DISTRIBUTIEKOSTEN (C€/KWH)  2 

TRANSPORT  (C€/KWH) 
3 

KOSTEN VOOR 
MEET- EN 

TELACTIVITEIT 
(€/JAAR) Uw Netbeheerder Enkelvoudig Dag Nacht 

Exclusief 
nacht 

AIEG 5,8198 4,6919 6,1074 4,1246 2,5535 18,654 

AIESH 9,8479 6,5499 10,1374 5,6118 2,5535 12,424 

RESA SA Intercommunale 8,814 5,5334 9,786 4,8651 2,5535 19,575 

GASELWEST WLN 11,3149 11,3149 8,4101 6,1417 2,5535 10,5 

ORES (Namur – Namen) 
9,4261 5,7244 10,0045 4,6659 2,5535 

10,692 

ORES (Hainaut – Henegouwen) 
8,9051 5,8044 9,4004 4,8804 2,5535 

10,692 

ORES (Est) 
10,8109 6,5114 11,5478 5,2094 2,5535 

10,692 

ORES (Luxembourg – Luxemburg) 
9,8075 5,9454 10,4364 4,7889 2,5535 

10,692 

ORES (Verviers) 
10,7221 6,6832 11,3784 5,4764 2,5535 

10,692 

REGIE DE WAVRE 
9,308 7,6503 9,9296 7,6503 2,5535 

14,641 

ORES (Waals-Brabant Wallon) 
8,1405 4,8652 8,6539 3,9363 2,5535 

10,692 

ORES (Mouscron – Moeskroen) 
8,6414 5,4227 9,1586 4,453 2,5535 

10,692 

 
 
 
 
 
 

http://www.belpex.be/


Taksen, heffingen en bijdragen 4 
 

UW NETBEHEERDER BIJDRAGE OP DE ENERGIE (C€/KWH) FEDERALE BIJDRAGE (C€/KWH) 5 
AANSLUITINGSVERGOEDING 

(C€/KWH) 6 

AIEG 0,1926 0,0000 0,0750 

AIESH 0,1926 0,0000 0,0750 

RESA SA Intercommunale 0,1926 0,0000 0,0750 

GASELWEST WLN 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Namur – Namen) 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Hainaut – Henegouwen) 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Est) 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Luxembourg – Luxemburg) 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Verviers) 0,1926 0,0000 0,0750 

REGIE DE WAVRE 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Waals-Brabant Wallon) 0,1926 0,0000 0,0750 

ORES (Mouscron – Moeskroen) 0,1926 0,0000 0,0750 

 
 
Het aanbod Digital Variable Green Power is onderworpen aan de algemene voorwaarden van TotalEnergies. Als de contractvoorwaarden van 
deze formule in strijd zouden zijn met de algemene voorwaarden van TotalEnergies (https://totalenergies.be/nl/verkoopsvoorwaarden), dan 
zijn de onderhavige voorwaarden doorslaggevend. 
 

0 De vaste vergoeding is een forfaitaire vergoeding per elektriciteitsaansluiting. Indien de Klant zijn leveringscontract van elektriciteit opzegt binnen de eerste 6 maanden na de 

aanvang van de levering overeenkomstig het initiële contract, zal een vaste vergoeding worden aangerekend van 6 maanden. Bij een vroegtijdige beëindiging door de Klant 6 

maanden na de aanvang van de levering overeenkomstig het initiële leveringscontract of bij een beëindiging vanaf het tweede jaar, wordt een vaste vergoeding aangerekend 

pro rata van het aantal leveringsdagen. 

1 Voor deze kosten, rekent de Leverancier een percentage door van de administratieve boete, die door de regelgevende instanties wordt opgelegd op grond van de regelgeving 

ter bevordering van hernieuwbare energie. 

2 TotalEnergies treedt op als tussenpersoon voor het innen van de distributienetkosten.  

De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de distributienetbeheerder (DNB). Distributienettarieven worden toegepast zoals goedgekeurd door de gewestelijke 

regulator (CWaPE) en gepubliceerd op diens officiële website (www.cwape.be). 

3 TotalEnergies treedt op als tussenpersoon voor het innen van de transportnetkosten.  

De ontvangen bedragen worden integraal doorgestort aan de transportnetbeheerder (TNB), Elia. Transportnettarieven worden toegepast zoals goedgekeurd door de federale 

regulator (CREG) en gepubliceerd op diens officiële website (www.creg.be). 

4 De taksen, heffingen en bijdragen zoals die van toepassing zijn bij het opmaken van deze tariefkaart (gepubliceerd op de officiële website 

www.creg.be). Elke wijziging van taksen, heffingen of bijdragen wordt zonder meerkosten doorgerekend aan de klant. 

5 De opbrengst van deze federale bijdrage is bestemd voor de financiering van vijf fondsen die worden beheerd door de CREG: het denuclearisatiefonds, 

het CREG-fonds, het Sociaal Energiefonds, het fonds Broeikasgassen en het fonds Beschermde Klanten. Het bedrag van deze bijdrage werd vastgelegd in 

een Koninklijk Besluit voor de toepassing van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. De CREG is gerechtigd om 

de correcte toepassing van de bepalingen met betrekking tot de federale bijdrage te controleren. 

6 Forfaitair bedrag voor de eerste 100 kWh: c€ 0,75 

 

 


