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Tariefroosters 2023 – Distributie "elektriciteit" - excl. Btw 

 

  

Distributie Elektriciteit Jaar 2023
prijzen zonder BTW

TRANS HS 26-1 kV TRANS LS LS 
Hoofd

voeding
Hulp

voeding (*)
Hoofd

voeding
Hulp

voeding (*) Met piekmeting
Zonder 

piekmeting Zonder telling

1. Tarief voor het gebruik v/h net

1.1. Met piekmeting (*)

[X * E1]  EUR /kW HI + Y * EUR /kWh HI + Z * EUR /kWh LO

met piek  X = EUR / kW HI / jaar 80,499144 40,249572 49,351632 24,675816 70,914360 61,590024 - -

X/12 = EUR / kW / maand 6,708262 3,354131 4,112636 2,056318 5,909530 5,132502 - -

afvlakkingscoëff icient  E1 = 0,30 + 619,5 / (885 + kW) 0,30 + 619,5 / (885 + kW) 0,82+159,3/(885+kW) 1 - -

normale uren  Y = EUR / kWh HI 0,002151 0,003114 0,003114 0,003114 0,019665 0,020642 - -

stille uren  Z = EUR / kWh LO 0,001290 0,001871 0,001871 0,001871 0,011799 0,006805 - -

1.2. Zonder piekmeting (**)

X * EUR + Y * EUR /kWh HI + Z * EUR /kWh LO

met vergoeding  X = 

Ter beschikking gesteld vermogen kleiner of gelijk aan 13 kVA EUR / jaar - - - - - - 26,96 26,96

Ter beschikking gesteld vermogen groter dan 13 kVA EUR / jaar - - - - - - 53,91 53,91

normale uren  Y = EUR / kWh HI - - - - - - 0,051606 0,051606

stille uren  Z = EUR / kWh LO - - - - - - 0,030964 0,030964

1.3. Tarief voor het reactief energie

Recht op een forfaitaire afname van reactieve energie 45,3% 45,3% 48,4% 48,4% 48,4% - - -

Het tarief voor de overschrijding van de forfaitaire afname

kvarh > %forfait * kWh totaal EUR / kvarh 0,015000 0,015000 0,015000 0,015000 0,015000 - - -

2. Tarief voor de meet- en teleactiviteit EUR / jaar 516,02 516,02 516,02 516,02 516,02 516,02 10,15 258,01

3. Toeslagen

3.1. Lasten niet-gekapitaliseerde pensioenen EUR / kWh T 0,000193 0,000193 0,000237 0,000237 0,000538 0,000898 0,000898 0,000898

3.2.

- Wegenisvergoeding EUR / kWh T 0,003969 0,003969 0,003969 0,003969 0,007939 0,007939 0,007939 0,007939

- Vennootschapsbelasting & andere heff ingen EUR / kWh T 0,000519 0,000519 0,000953 0,000953 0,003318 0,004313 0,004313 0,004313

kWh T = kWh HI + kWh LO

(*)    De in acht genomen vermogen is het contractueel vermogen

(**)   Het tarief exclusief nacht w ordt gelijkgesteld aan het tarief stille uren (kWh LO)

4. Tarief van de openbare dienstverplichtingen EUR / kWh T 0,001033 0,001033 0,002359 0,002359 0,009543 0,014178 0,014178 0,014178

Belastingen & heffingen
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