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De parameter voor de indexering va
t.o.v. de brandstoffen

 
 
De indexeringsparameters1 Nc en Ne worden gebruikt 
energiecomponent bij het grootste deel van de elektriciteitslever
De overige componenten van de eindafrekening zijn de tr
belastingen en de heffingen. 
 
Het directiecomité van de CREG stelt vast dat de parameter N
van de brandstoffen die in de Belgische centrales gebruikt word
de maand december 2008 en met 9,03 % gedaald is ten opz
daling met 1,05 % in de maand november ten opzichte van
stijgingstendens van deze parameter. 
 
De parameter Nc wordt maandelijks berekend op basis van d
tijdens het kwartaal voorafgaand aan de maand die op haar 
parameter betrekking heeft. 
 
De parameter Ne, die de prijzen van de lonen en materialen wee
% ten opzichte van de voorgaande maand, als gevolg van de da
 
De prijsdaling van de energiecomponent van de elektriciteitsfa
huidige neerwaartse trend van de brandstoffenprijzen aanhoudt.
 
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt valt de berekening va
prijzen van gas en elektriciteit niet langer onder de bevoegdh
energieleveranciers. Het staat het voortaan vrij om deze para
wegingscoëfficiënten ervan in hun tariefformules te
leveringsovereenkomsten echter nog altijd gebruik maken va
gekozen de berekening en de publicatie ervan verder te zetten o
van facilitator kan de CREG echter niet aansprakelijk gesteld 
maken van deze indexeringsparameters maken, noch voor e
gebruik ervan worden vastgesteld. 
 
Nadere informatie voor de pers : 
Laurent  JACQUET, woordvoerder 
tel. : 02/289.76.90 
gsm: 0497/52.77.62 
laurent.jacquet@creg.be 
 
 
De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasm
overstaan van de overheid, is de CREG onder meer ook belast met he
op de elektriciteits- en aardgasmarkt, met erover te waken dat de mark
behartigen van de essentiële consumentenbelangen. 
 
CREG   Nijverheidsstraat 26-38  1040 Brussel   Tel. 02/289.76.11   Fax
 
                                                 
1 Definitie en samenstelling van deze parameters zijn beschikbaar op de website
Param-NL.pdf  
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n de elektriciteitsprijs 
 daalt   

bij de vaststelling van de prijs van de 
ingen in laagspanning op de Belgische markt. 
ansmissie- en distributiekosten, evenals de 

c, die de elektriciteitsprijs linkt aan de prijzen 
en, een waarde van 2,4028 bereikt heeft voor 
ichte van de vorige maand (2,6413). Na een 
 oktober, bevestigt dit de omkering van de 

e noteringen van de energieproducten geldig 
beurt voorafgaat aan de maand waarop de 

rgeeft, stijgt van zijn kant met nauwelijks 0,06 
lende inflatie. 

ctuur zou zich moeten voortzetten indien de 
 

n de parameters voor de indexering  van de 
eid van de overheid, maar onder die van de 
meters al dan niet aan te passen en zelf de 
 bepalen. Omdat de meeste privé 
n deze parameters, heeft de CREG ervoor 
m de marktwerking te bevorderen. In deze rol 
worden voor het gebruik dat de leveranciers 
ventuele disfuncties die als gevolg van het 

arkt in België. Naast haar adviserende taak ten 
t toezicht op de transparantie en de mededinging 
ttoestand het algemeen belang beoogt en met het 
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 van de CREG : http://www.creg.be/pdf/Tarifs/E/EP-MC-
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