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De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de 

indexering van de elektriciteitsprijzen aan 
 
 

Naar aanleiding van de vrijmaking van de markt valt de bepaling van de parameters voor de indexering 
van de elektriciteitsprijzen niet langer onder de bevoegdheid van de overheid, maar onder die van de 
elektriciteitsleveranciers. Deze laatsten kunnen hun prijzen vastleggen en hun tariefformules bepalen 
door de indexeringsparameters, alsook de wegingscoëfficiënten van deze parameters, die ze willen 
gebruiken, zelf te kiezen. 
 
Na een studie over de kwaliteit van de parameter Nc te hebben uitgevoerd en na analyse van de 
antwoorden van een leverancier op haar vragen in verband met de indexeringsparameters, heeft de 
CREG besloten dat de representativiteit van de indexeringsparameters Nc, Ne en Iem niet meer 
gegarandeerd was. 
 
Bijgevolg heeft het Directiecomité van de CREG besloten om de publicatie van deze parameters vanaf 
februari 2012 stop te zetten. 
 
Het Directiecomité bestudeert momenteel de representativiteit van de parameters voor de indexering 
van de aardgasprijzen en van de parameters END en Pebe gebruikt in het kader van de indexering van 
de elektriciteitsprijzen. Over de eventuele verderzetting van de publicatie van deze parameters door de 
CREG zal later worden beslist. 
 
 
De parameter Nc moet de evolutie weergeven van de prijzen voor brandstoffen die in België worden gebruikt 
om elektriciteit te produceren. De meeste elektriciteitsleveranciers gebruiken de parameter voor de facturatie 
van de energiecomponent van de factuur in het kader van contracten met een variabele prijs. 
 
De parameter Ne moet de evolutie weergeven van de loon- en de grondstofkosten voor de productie en de 
levering van elektriciteit. De elektriciteitsleveranciers gebruiken deze parameter in het kader van contracten 
met een variabele prijs voor de facturatie van andere kosten dan de kosten in verband met de 
energiecomponent van de factuur. 
 
De parameters Nc en Ne werden vóór de vrijmaking van de elektriciteitsmarkt vastgelegd door het 
Controlecomité voor de elektriciteit en het gas. 
 
De parameter Iem wordt gebruikt door de leverancier Luminus en de parameters END en Pebe worden 
gebruikt door de leverancier EBEM. Deze leveranciers hebben in 2008 het initiatief genomen om eigen 
parameters te bepalen die de kenmerken van hun kosten inzake elektriciteitsbevoorrading moeten weergeven 
teneinde de parameter Nc in hun tariefformules te vervangen. 
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De CREG is de federale regulator van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. Naast haar adviserende taak ten overstaan 
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