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I. INLEIDING 

 

De COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) 

heeft deze studie gerealiseerd op basis van artikel 23, §2, tweede lid, 2° en 19°, van de wet 

van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en van artikel 23ter, 

§1 van diezelfde wet, die het volgende bepalen : “De prijzen van een elektriciteitsbedrijf 

dienen op een objectief verantwoorde wijze in verhouding te staan tot de kosten van het 

bedrijf. De Commissie beoordeelt deze verhouding door ondermeer de kosten en de prijzen 

van genoemd bedrijf te vergelijken met de kosten en de prijzen van vergelijkbare bedrijven, 

indien mogelijk ook op internationaal vlak”.  

 

Naar aanleiding van zijn studie 948 betreffende de kwaliteit van de Nc-parameter, heeft de 

CREG besloten om de representativiteit te analyseren van de parameters die Ebem (END en 

Pebe) gebruikt, om later te kunnen beslissen over de eventuele voortzetting van hun 

publicatie door de CREG.1  

 

Deze studie wil de representativiteit evalueren van de END parameter die Ebem gebruikt, 

alsook van de tariefformules die de leverancier gebruikt voor de levering van elektriciteit aan 

zijn afnemers. Deze studie zou oorspronkelijk ook een analyse maken van een tweede 

parameter die Ebem gebruikt, namelijk de Pebe parameter. We zullen echter zien dat de 

leverancier besloten heeft om deze parameter vanaf 1 januari 2011 niet meer te gebruiken, 

gezien de kenmerken van Pebe.  

 

Ebem, “Elektriciteitsbedrijf Merksplas”, is een energieleverancier die werd opgericht na de 

vrijmaking van de elektriciteitsmarkt en waarvan de gemeente Merksplas de enige 

aandeelhouder is. De leverancier verkoopt elektriciteit (100 % groen sinds 1 maart 2010) en 

gas in Vlaanderen aan particulieren, land- en tuinbouwers en aan zelfstandigen.2  

 

                                                           
1
 CREG, Persbericht nr. 92, De CREG kondigt het einde van de publicatie van de parameters voor de 

indexering van de elektriciteitsprijzen aan, 7 december 2010.  
2
 Over Ebem : http ://www.ebem.be/overebem.aspx (09/02/2011) 

http://www.ebem.be/overebem.aspx
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De studie is als volgt gestructureerd : het eerste deel stelt de gebruikte parameters voor en 

de tariefformules die Ebem aan zijn afnemers aanbiedt. Het tweede deel evalueert de 

representativiteit van de END parameter en van de tariefformules.  

 

Deze studie werd door het Directiecomité van de CREG goedgekeurd op zijn vergadering 

van 19 mei 2011.  

 

 



 

Niet vertrouwelijk  5/11 

II. DE TARIEFFORMULE VAN EBEM 

 

II.1 De gebruikte parameters 

 

1. Ebem biedt zijn afnemers variabele tarieven aan. In 2011 steunen zijn tariefformules 

op twee parameters :  

 

1) de Ne parameter : een maandelijkse index die de evolutie van de lonen en van 

de grondstofprijzen weerspiegelt : 

 

Ne = 0,425 + 0,390 x (s / 8,88131) + 0,185 x (Mx / 141,151) 

 

 waarin  

 s gelijk is aan het nationaal gemiddelde van de referteuurloonkosten van de 

metaalverwerkende nijverheid, en  

 Mx het gemiddelde is van de prijsindexen van de afdelingen 2 (niet-

energetische minerale producten en chemische producten) en 3 (metalen, 

mechanische en elektrische constructies) van het indexcijfer van de prijs 

van de industriële productie (basis 1980 = 100) ; 

 

2) de END parameter3 : die de evolutie weergeeft van de marktprijs voor de 

elektriciteit geleverd aan het Belgisch net. Deze parameter houdt rekening met de 

prijsevolutie op de OTC-markt (Endex). De END index stemt overeen met een 

gemiddelde van de maandelijkse noteringen op de Endex Power BE beurs. Voor 

iedere betreffende maand „n‟ baseert Ebem zich op het gemiddelde van de 

slotkoersen op de Endex beurs van de 15de dag van de tweede maand (n-2) 

(  tot de 15de dag (uitgesloten) van de eerste maand (n-1) 

(  voorafgaand aan maand n.  

 

waarbij i = 30 of 31, afhankelijk of de betrokken maand „n‟ 30 of 31 dagen telt. 

                                                           
3
 Ebem, “De parameters en indexen voor de levering van elektriciteit van Ebem”, versie 20110105-01, 

p.3. Bron : http ://www.ebem.be/download/Parameters_indexen_EBEM.pdf  

http://www.ebem.be/download/Parameters_indexen_EBEM.pdf
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Iedere maand wordt een nieuwe END berekend en gepubliceerd op de tariefkaart 

en de website. De Endex-noteringen worden uitgedrukt in EUR/MWh.  

 

Een derde parameter die tot in december 2010 wordt gebruikt 

 

2. Tot in december 2010 gebruikte Ebem een derde parameter, Pebe, die door de 

leverancier werd vastgelegd en op zijn website werd gepubliceerd. Deze parameter was een 

variabele die de voorwaarden weerspiegelde tegen welke Ebem zich kon bevoorraden bij 

verschillende leveranciers.  

 

In overleg met de VREG en de FOD Economie werd deze parameter, die weinig transparant 

werd bevonden, vanaf januari 2011 door zijn eigen waarde vervangen. De afnemers van 

Ebem werden vooraf ingelicht over elke wijziging van de waarde van Pebe, wat niet het 

geval is bij wijzigingen aan de waarden van de Ne en END parameters.  

 

Het was nooit de bedoeling dat deze parameter een echte evoluerende parameter zou zijn : 

zijn waarde werd maar eenmaal gewijzigd sinds zijn invoering op 1 januari 2009 en dat was 

op 1 mei 2009. Hij is vervolgens niet meer veranderd tot de schrapping van de parameter in 

december 2010.  

 

Omdat Pebe eigenlijk een constante was en het dus geen zin had om hem als een 

parameter voor te stellen, werd hij in december 2010 door zijn waarde vervangen.  

 

3. Naar aanleiding van de stopzetting van de publicatie van de parameters vanaf 

februari 2012, zoals de CREG4 op 7 december 2010 aankondigde, gaat Ebem zijn formule 

herzien om de Ne parameter die nu wordt gebruikt, te vervangen.  

 

 

                                                           
4
 Sinds het opmaken van deze studie heeft de CREG op 8 april 2011 de onmiddellijke stopzetting van 

de publicatie van de Nc en Ne parameters aangekondigd.  
Bron : CREG, Persbericht Nr. 96, De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers hun tarieven aan te 
passen om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen, 8 april 2011. 
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II.2 De tariefformules 

 

4. Ebem stelt twee tariefformules voor :  

 

 een formule voor zijn afnemers van laagspanning, en  

 

 een andere voor zijn afnemers van hoogspanning.  

 

5. In februari 2011 werd onderstaande tariefformule gebruikt voor de afnemers van 

laagspanning5 :  

 

Vaste bijdrage :  46,68 EUR x Ne  

(saldo van 21,96 EUR x Ne bij exclusief nachttarief) 

 

Enkelvoudig uurtarief :  (END + (8,125 x Ne)) / 10 

 

Tweevoudig uurtarief : Dag : (1,3 x END + (8,125 x Ne)) / 10 

  Nacht : (0,7 x END + (8,125 x Ne)) / 10 

 

Exclusief nacht :  (0,65 x END + (8,125 x Ne)) / 10 

 

6. In deze formule, ongewijzigd sinds de invoering van het tarief in september 2008, 

vertegenwoordigt de term in END het energiedeel van het tarief en de term in Ne het saldo 

dat Ebem aanrekent om zijn andere kosten te dekken. In 2010 bedroeg de gemiddelde 

waarde van de Ne 1,6789, zodat dit saldo voor dat jaar gemiddeld 8,125 x 1,6789 = 

13,64 EUR/MWh bedroeg. In 2010 bedroeg de gemiddelde waarde van de END parameter 

45,231 EUR/MWh.  

 

In februari 2011 bedroegen de respectieve waarden van de END en Ne parameters 

57,7228 EUR/MWh en 1,5749. 

 

                                                           
5
 Ebem, “EBEM STROOM-variabel - Tariefkaart voor levering aan consumenten en klein zakelijk 

verbruik”, versie 201102E01. Bron : http ://www.ebem.be/download/tariefkaart_cons_stroom.pdf  

http://www.ebem.be/download/tariefkaart_cons_stroom.pdf
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III. ANALYSES VAN DE CREG 

 

III.1 Analyse van de representativiteit van de END 

parameter  

 

7. In een eerste fase evalueerde de CREG de representativiteit van de END parameter 

die Ebem gebruikt, via de analyse van de structuur en de kenmerken van de 

bevoorradingsportefeuille van de leverancier.  

 

8. De bevoorradingsportefeuille voor elektriciteit van Ebem kan in drie delen worden 

opgedeeld : 

 

1) de bevoorrading via een tradingpartner op basis van een contract dat op 

Endex steunt ;  

 

2) de bevoorrading bij professionele producenten van fotovoltaïsche elektriciteit 

(gedecentraliseerde productie) ; 

 

3) autoproductie : Ebem is samen met de IOK6, “Intercommunale 

Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen”, eigenaar van een productie-

eenheid die gebruik maakt van biogas als brandstof. Het biogas wordt 

gerecupereerd op de stortplaats van IOK in Merksplas.  

 

Omdat deze productie-eenheid sterk beschadigd was, werd ze in 2010 

gerenoveerd en werd een nieuwe stortplaats afgedekt en uitgerust met een 

installatie op gas. De eenheid is sinds december 2010 weer operationeel. 

 

Algemene conclusie van de analyse 

 

9. Na de analyse van de bevoorradingsportefeuille van Ebem besloot de CREG dat de 

END parameter die de leverancier in zijn tariefformule gebruikt, representatief is voor de 

huidige bevoorrading : hij verzekert zowel een uitstekende correlatie met de kostprijs die 

Ebem voor energie betaalt, als de transparantie van de contractuele aankoopvoorwaarden.  

                                                           
6
 IOK, Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij : http ://www.iok.be/home.html  

http://www.iok.be/home.html
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III.2 Analyse van de representativiteit van de 

tariefformules 

 

10. Een tweede analyse moest de representativiteit nagaan van de tariefformules die 

Ebem aanbiedt. In dit kader analyseerde de CREG de kosten (op basis van gedetailleerde 

rekeningen) en de opbrengsten (op basis van de geleverde hoeveelheden in hoogspanning 

en in laagspanning) van de leverancier. De winstmarge werd aan de hand van deze 

vergelijking berekend.  

 

Algemene conclusie van de analyse 

 

11. De berekening van deze marge heeft aangetoond dat de huidige tariferingswijze van 

Ebem geen overdreven winst oplevert en dat de structuur van de tariefformule sterk verband 

houdt met de kostenstructuur van de leverancier.  

 

12. Gelet op de aankondiging op 8 april 2011 van de stopzetting van de publicatie van de 

Ne en Nc7 parameters, waarvan de relevantie niet langer kan worden verzekerd, wil de 

CREG toch een voorbehoud uiten betreffende het gebruik van de Ne parameter als indicator 

voor de toekomstige evolutie van de kosten van Ebem “buiten brandstoffen”.  

 

 

                                                           
7
 CREG, Persbericht Nr. 96, De CREG vraagt de elektriciteitsleveranciers hun tarieven aan te passen 

om de evolutie van de prijzen op de markt correct te volgen, 8 april 2011. 
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IV. CONCLUSIE 

 

13. In het kader van deze studie die de representativiteit evalueert van de 

indexeringsparameter en van de tariefformules die Ebem gebruikt, heeft de CREG twee 

analyses uitgevoerd die tot de volgende conclusies hebben geleid : 

 

1) uit de analyse van de huidige bevoorradingsportefeuille van Ebem blijkt dat de END 

parameter die de leverancier in zijn tariefformule hanteert, representatief is voor de 

bevoorrading : hij verzekert zowel een uitstekende correlatie met de kostprijs die 

Ebem voor energie betaalt, als de transparantie van de contractuele 

aankoopvoorwaarden (zie punt III.1) ; 

 

2) de vergelijking tussen de kosten (bevoorradingskosten en algemene kosten) en de 

opbrengsten (bepaald aan de hand van de tariefformules van Ebem die op de END 

en Ne parameters steunen) maakte het mogelijk om de winstmarge te berekenen en 

heeft aangetoond dat de huidige tariferingswijze van Ebem geen overdreven winst 

oplevert en dat de structuur van de tariefformule sterk verband houdt met de 

kostenstructuur van de leverancier (zie punt III.2).  
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