BVBVK energieprijstoeslag Februari 2022
Sinds de energieprijzen vorig jaar door het dak schoten heeft de BVBVK, de
“energieprijstoeslag” geïntroduceerd. Een calculatie op basis van objectieve
gegevens, te weten de Belpex-prijzen die dagelijks gepubliceerd worden op de
website van Elexys, om zo per maand of per kwartaal transparant naar klanten
toe te kunnen communiceren. Bij een stijging van de gemiddelde energieprijzen
bekomt men een opslag, dalen de gemiddelde energieprijzen dan werkt dat
vanzelfsprekend ook de andere kant op. Het is daarmee vergelijkbaar met de
dieseltoeslag.
De BVBVK energie toeslag gebaseerd op:
-

De referentieperiode 2017 – 2020 (analogie met NEKOVRI) hebben wij genomen
als “100”.

-

Keuze wordt open gelaten tussen een berekening op maandbasis of kwartaalbasis.

-

Waarbij op maandbasis vertrokken wordt van gemiddelde Spot Belix (42,77
€/MWh).

-

Of, op Kwartaalbasis van de gemiddelde Belpex 11 (42,84 €/MWh).

-

Elk bedrijf heeft de keuzemogelijkheid volgende parameters aan te passen aan de
eigen situatie:
o

Aandeel energiekost in totaalkost (vb. 25 %).

o

Variabel gedeelte van de energiekost (vb. 60 %).

Het secretariaat van de BVBVK zal elke maand en elk kwartaal de Belpex-cijfers in deze
nieuwsbrief publiceren, als ook via de website van BVBVK. Zo kunt u uw klanten in een
constante lijn informeren. Hieronder de cijfers en de index voor februari 2022, ten
behoeve van doorberekening in uw opslagtarieven.
De energie toeslag werd berekend uitgaande van:
-

25 % als aandeel van de energiekost in de totaalkost.
60 % als variabel gedeelte van de energiekost.

Elk bedrijf kan deze waarden aanpassen in functie van de eigen situatie, doch voor deze
publicatie werden bovenstaande waarden gebruikt.
Met deze waarden zijn de formules voor de berekening van de energie toeslag de
volgende:
-

De energie toeslag op maandbasis voor de maand n = (1 + (Spot Belix van
maand n-1/42,77 -1) x 0,25 x 0,60) x 100
De energie toeslag op kwartaalbasis voor de maand n = (1 + (Belpex 11 van
kwartaal n-1/42,84 -1) x 0,25 x 0,60) x 100

De berekende energie toeslag kan bij besprekingen met klanten gebruikt worden om op
een objectieve en transparante wijze de stijging van de kostprijs ingevolge de
spectaculaire stijging van de elektriciteitsprijzen te verantwoorden.
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