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De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers hun tarieven aan te passen  

om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen 
 
 

Het Directiecomité van de CREG heeft besloten vanaf vandaag de parameters 
Nc en Ne niet meer te publiceren.  
 
De parameters Nc en Ne worden door de meeste leveranciers gebruikt om de energiecomponent van de 
elektriciteitsfactuur van de huishoudelijke afnemers en sommige industriële afnemers in het raam van de 
contracten met variabele prijs te bepalen. Beide parameters werden vóór de vrijmaking van de markt 
opgesteld door het Controlecomité voor gas en elektriciteit. 
 
Met de vrijmaking is het echter niet langer de overheid die de elektriciteitsprijzen vaststelt. Voortaan 
kunnen de leveranciers hun tarieven vrij bepalen door zelf de parameters te kiezen die ze wensen te 
gebruiken. 
 
De CREG heeft onder andere vastgesteld dat parameter Nc niet meer de evolutie van de reële 
productie- en aankoopkosten van elektriciteit in België weergeeft en dat hij meer en meer afwijkt van  de 
prijsvormingsmechanismen voor elektriciteit op de vrijgemaakte markt. Nc wordt immers berekend 
volgens een formule die teruggaat tot 2002 en die gebaseerd is op het Belgische productiepark voor 
elektriciteit van die tijd. Hij houdt dus geen rekening met nieuwe evoluties zoals de aankoop van 
elektriciteit  op de beurzen Belpex en Endex, de invoer van elektriciteit, de productie uit hernieuwbare 
energiebronnen, de daling van de elektriciteitsproductie uit steenkool, de verhoging van de productie uit 
aardgas, enz. Bijgevolg heeft de CREG besloten vanaf nu een einde te stellen aan de publicatie van 
parameters waarvan ze de relevantie niet langer kan garanderen. 
 
De huidige stijging van de elektriciteitsprijzen laat ons niet onberoerd. In het buitenland neemt de 
overheid in verscheidene landen maatregelen om deze prijsstijging te beperken. In België heeft de 
CREG de federale overheid in 2010 voorgesteld om voor een zogeheten «vangnet» -mechanisme te 
kiezen.  De CREG is verheugd vast te stellen dat de regering dit systeem heeft aanvaard, waarbij de 
gas- en elektriciteitsleveranciers verplicht zijn de regulator vooraf op de hoogte te stellen van elke 
prijsstijging. Zo zal de regulator de redelijkheid van de prijzen voor huishoudelijke verbruikers en KMO’s 
kunnen nagaan en tussenbeide komen door een maximumprijs vast te stellen, ten einde de kwetsbare 
verbruikers te beschermen tegen prijzen die als onredelijk beschouwd worden. 
 
De CREG werkt vanaf nu in de geest van het «vangnet». Door in afwachting van de invoering van dit 
mechanisme al de publicatie van de parameters Nc en Ne stop te zetten, stuurt de CREG een krachtig 
signaal naar de elektriciteitsleveranciers opdat deze zo vlug mogelijk hun tariefformules zouden 
aanpassen om ze in overeenstemming te brengen met de prijsvormingsmechanismen voor elektriciteit 
op de vrijgemaakte markt en zo een sterkere mededinging te bevorderen.  
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