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2022 2023 2022 2023

Janvier 208,02 127,40 Januari 191,40 130,70

Février 208,02 127,40 Februari 162,64 143,51

Mars 208,02 127,40 Maart 265,71 109,59

Avril 193,92 April 186,59

Mai 193,92 Mei 176,64

Juin 193,92 Juni 219,10

Juillet 372,27 Juli 321,33

Août 372,27 Augustus 448,13

Septembre 372,27 September 346,51

Octobre 202,58 Oktober 157,39

Novembre 202,58 November 180,41

Décembre 202,58 December 269,28

Forward inschatting*

Belpex (kwartaal geïndexeerd) 132,20

Belpex (maand geïndexeerd) 132,49

Belpex (kwartaal 

geïndexeerd)

Belpex (maand 

geïndexeerd)

Index en huidige prijs – Injectietarief

De injectievergoeding is maandelijks of per kwartaal geïndexeerd, afhankelijk van het gekozen 
afnamecontract.

De waarde van Belpex Day-Ahead (kwartaal geïndexeerd) is gebaseerd op het rekenkundig 
gemiddelde van de dagelijkse quoteringen Day Ahead Belpex Baseload (hier Belpex genoemd) 
tijdens het kwartaal van levering, zoals beschikbaar op www.belpex.be. De waarde van Belpex van 
het lopende kwartaal / de lopende maand is pas gekend aan het einde van het kwartaal. De 
weergegeven prijzen zijn berekend op basis van de laatst gekende waarde van Belpex (vorig 
kwartaal) en worden uitgedrukt in EUR/MWh. De Belpex wordt afgerond tot op twee decimalen. 
Trimesters starten op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober.

De waarde van Belpex Day-Ahead (maand geïndexeerd) is gebaseerd op het rekenkundig 
gemiddelde van de uurlijkse quoteringen Day Ahead Belpex Baseload (hier Belpex genoemd) 
tijdens de maand van levering, zoals beschikbaar op www.belpex.be. De waarde van Belpex van 
de lopende maand is pas gekend aan het einde van de maand. De weergegeven prijzen zijn 
berekend op basis van de laatst gekende waarde van Belpex (vorige maand) en worden 
uitgedrukt in EUR/MWh. De Belpex wordt afgerond tot op twee decimalen. 

*De forward inschatting is gebaseerd op de verwachte energieprijzen voor de komende 12 
maanden. Deze waardes worden maandelijks herzien in lijn met de evolutie op de 
energiebeurzen. De forward inschatting wordt uitgedrukt in EUR/MWh.
De 4 Belgische regulatoren hanteren dezelfde waardes om de jaarkost voor energie in te schatten.


