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De uiteindelijke prijs bestaat uit [A] +  [B] + [C] + [D] 

[A] Vaste electriciteitsprijs van Energie 2030

enkel voor leden van de coöperatie Clean Power Europe

c€/kWh incl. BTW

Metertype

7,8883

dag 9,4660

nacht 6,7051

6,7051

Vaste vergoeding

         Clean Power Europe: 100% groene electriciteit geproduceerd in België en met waarborg van de Garanties van Oorsprong.

[B] Distributie en transport (1) [C] Taksen, heffingen en bijdragen (2)

c€/kWh incl. BTW Distributiekosten huur van de federale Bijdrage op

Netbeheerder

Enkelvoudige 

meter

Tweevoudige 

meter-dag

Tweevoudige 

meter-nacht

Uitsluitend 

nachtmeter

meter 

(€/jaar)

bijdrag 

(3)

de energie

Sibelga 8,49 8,49 6,20 6,20 2,2900 12,38 0,31805 0,23306

Bijdrage voor openbaredienstverplichtingen

Vermogen €/an

onder 1,44 kVA -                 

tussen 1,44 en 6 kVA 12,20             

tussen 6,01 en 9,6 kVA 19,60             

tussen 9,61 en 13 kVA 24,54             

tussen 13,01 en 18 kVA 36,74             

tussen 18,01 en 36 kVA 48,93             

tussen 36,01 en 56 kVA 98,01             

boven 56 kVA 159,28           

[D] Groene stroomcertificaten
Waarde en percentage worden jaarlijks aangepast op basis van de wetgeving. 

In 2020 geeft het 0,01331 €/kWh €/kWh incl. BTW

Maatschappelijke zetel: Breite Wege 1 • B – 4730 RAEREN • Tel.: 0 9030 2030 • sales@energie2030.be
Ondernemingsnummer  0473.740.377 • BTW BE 0473.740.377 • PRM: EUPEN

(2) De Tarieven worden door de  Overheid gedefinieerd en gepubliceerd. Deze kosten worden transparent aan de klant verrekend en aan de netbeheerder gestort. Die 

mogelijke aanpassingen worden transparent op uw factuur weergegeven.

Voor meer informatie over de contract van electriciteit www.energie2030.be

Voor meer informatie over de activiteiten van de coöperatieve www.cleanpowereurope.eu

0,-€

(3) De federale bijdrage bestaat uit de werkingskosten van de regulator (CREG fonds), de financiering van het nucleair passief (Fonds Nucleair Passief), hulp aan de OCMW’s 

in het kader van hun taak als financiële en maatschappelijke begeleiding en hulp op het vlak van energie (sociaal energiefonds). Vanaf 1ste April 2014 niet meer onder BTW 

onderworpen.

Transport-

kosten

Het Brussel Hoofdstedelijk Gewest  heeft de volgene quotas van groene stroomcertificaten bepald : 9,2% in 2019 ; 10% in 2020 en 10,8% in 2021.

(1) De Tarieven worden door de  Overheid gedefinieerd en gepubliceerd. Deze kosten worden transparent aan de klant verrekend en aan de netbeheerder gestort. Die 

mogelijke aanpassingen worden transparent op uw factuur weergegeven.

Prijzen en voorwaarden zijn inclusief BTW en voltooien aan de algemene voorwaarden voor electriciteitsklanten van Energie 2030, terug te vinden onder 

www.energie2030.be 

Enkelvoudige meter

Tweevoudige meter

Uitsluitend nachtmeter

Clean Power Europe

1 jaar
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