
Toepasbaar van 1 december 2021 t.e.m. 31 december 2021

1. Standaardtarief

Variabel gedeelte

Enkelvoudig Tweevoudig piekuren Tweevoudig piekuren Tweevoudig daluren Tweevoudig daluren

<= 5.000 kWh/jaar > 5.000 kWh/jaar <= 2.500 kWh/jaar > 2.500 kWh/jaar

Energie 29,876 29,876 29,876 29,876 29,876 29,876

Transport (excl Federale Bijdrage)** 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796 2,796

Distributie** 11,047 11,047 11,047 8,552 8,552 5,479

Totaal (excl. heffingen) 43,719 43,719 43,719 41,224 41,224 38,151

Vast gedeelte

Enkelvoudig Tweevoudig piekuren Tweevoudig piekuren Tweevoudig daluren Tweevoudig daluren

<= 5.000 kWh/jaar > 5.000 kWh/jaar <= 2.500 kWh/jaar > 2.500 kWh/jaar

Distributie standaardmeter**

Het distributietarief bestaat ook uit een vast gedeelte (tot 31/12/2020 meet- & telactiviteit, vanaf 01/01/2021 databeheer)

2. Heffingen

Variabel gedeelte
Prijs PU Prijs DU

<= 5.000 kWh/jaar > 5.000 kWh/jaar <= 2.500 kWh/jaar > 2.500 kWh/jaar

Energiebijdrage 0,23306 0,23306 0,23306 0,23306 0,23306 0,23306

Federale bijdrage*** 0,35117 0,35117 0,35117 0,35117 0,35117 0,35117

Totaal (heffingen) 0,58423 0,58423 0,58423 0,58423 0,58423 0,58423

Vast gedeelte

€/Jaar
Vlaamse energieheffing(****)(*****)

3. Netbijdrage voor decentrale productie-installaties ≤ 10 kW met een terugdraaiende teller

Enkelvoudig Tweevoudig piekuren Tweevoudig piekuren Tweevoudig daluren Tweevoudig daluren

<= 5.000 kWh/jaar > 5.000 kWh/jaar <= 2.500 kWh/jaar > 2.500 kWh/jaar
Netbijdrage

https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/energieheffing-verhoogde-bijdrage-energiefonds
https://belastingen.vlaanderen.be/energieheffing

*** De federale bijdrage wordt niet meer onderworpen aan de BTW.
**** De hervorming van de energieheffing ('Bijdrage energiefonds') die sinds 1 maart 2016 werd doorgevoerd, is door het Grondwettelijk Hof vernietigd (Arrest nr. 83/2017 van 22 juni 2017)
***** De heffing wordt niet onderworpen aan de BTW.

** Vermelde tarieven gelden voor klanten aangesloten op het laagspanningsnet. Distributie- en transporttarieven worden aangerekend in functie van klantengroep - zie hiervoor 
https://www.fluvius.be/nl/nettarieven-elektriciteit-en-aardgas

5,16 97,80

€/jaar/kVA BTW incl. 21% Exclusief nacht

86,25

* Vlaams Energiedecreet 8 mei 2009
Artikel 4.3.3. (29/10/2021- ...)
In het geval de VREG de leveringsvergunning van een leverancier, vermeld in artikel 4.3.1, opheft, of indien een leverancier de toegang tot het net wordt ontzegd, of in geval van het faillissement van een 
leverancier of vanaf de opening van een procedure van gerechtelijke reorganisatie als vermeld in boek XX, titel V, van het Wetboek van economisch recht, ten aanzien van die leverancier, treedt de netbeheerder, 
wat betreft de afnemers van die leverancier die op zijn net zijn aangesloten, op als noodleverancier. De Vlaamse Regering kan de maximale periode bepalen, die niet langer kan zijn dan zestig dagen, gedurende 
dewelke de netbeheerder voor die afnemers als noodleverancier kan optreden en de Vlaamse Regering kan ook nadere voorwaarden bepalen waaronder zij deze taak uitvoeren.

13,64

€c/kWh BTW incl. 21% Exclusief nacht

Residentiële afnemers Niet-residentiële afnemers

Elektriciteitsprijzen noodleverancier*

Intergem

€c/kWh BTW incl. 21% Exclusief nacht

€/jaar BTW incl. 21% Exclusief nacht


