Nieuwsflits 7 Energie voor Kerken
(Nieuwsflits 7, 16 december 2019)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsflits informeren wij u over:
1. Definitieve tarieven 2020 strategische inkoop
2. De actuele energiemarkt in het kort
1.

Definitieve tarieven 2020

Elektriciteit piekuren
Elektriciteit daluren
Elektriciteit enkel

: 6,351 ct/kWh
: 4,944 ct/kWh
: 5,788 ct/kWh

Gas klein verbruik en G2C*
: 21,540 ct/m3
Gas grootverbruik (telemetrie) : 20,020 ct/m3
*G2C is profiel grootverbruik i.t.t. gas grootverbruik telemetrie
Deze tarieven zijn inclusief regiotoeslag maar exclusief energiebelasting, ODE, BTW, kosten van de
netbeheerder en deelnamebijdrage aan het collectief. De deelnamebijdrage is € 1,65 per
aansluiting per maand voor kleinverbruik en € 3,85 per aansluiting grootverbruik.
Deelnamebijdrage wordt geïnd door de leverancier. U betaalt geen andere vaste/variabele kosten
aan Greenchoice.
Gas is 100% vergroend d.m.v. Gold Standard product; elektriciteit d.m.v. Nederlandse biomassa.
2.

De actuele markt in het kort

Aardgas
Vanaf het tweede kwartaal in 2018 is de prijs voor aardgas flink gestegen met op het hoogste punt
een stijging van bijna 50%. Deze stijging in 2018 werd veroorzaakt door verschillende factoren
waaronder extreme weersomstandigheden, gunstige economische ontwikkelingen, uitval van
kerncentrales en onvoorziene doch gestaag stijgende prijs voor emissierechten. Na het bereiken
van de top van de gasmarkt in oktober 2018 tot heden is de gasprijs gedaald naar de laagste
prijsniveaus sinds begin 2016. Wat heeft geleid tot deze prijsdaling is:
1) Milde temperaturen in de winter van 2018/2019 waardoor de gasbergingen vol zitten;
2) Onzekerheid rondom kerncentrales in Frankrijk is afgenomen;
3) Wereldwijde economische groei lijkt wereldwijd ook af te nemen.
Oftewel er is een ruim aanbod van aardgas en tegelijkertijd zwakt de vraag af vanwege
afremmende economieën. Deze afremmende economische groei en vooruitzichten wordt extra
kracht bijgezet door de voortdurende handelsoorlog (VS en China) en tegelijkertijd zorgt ook de
Brexit-saga voor minder groei.
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Elektriciteit
De ontwikkeling van de elektriciteitsmarkt lijkt in veel opzichten op die van de gasmarkt. Ook de
fundamenten voor de prijsstijging hangen veel samen met die van de gasmarkt echter is er wel één
groot verschil. Na het bereiken van de hoogste prijzen is de elektriciteitsmarkt t.o.v. de gasmarkt
minder sterk gedaald. Ook bij elektriciteit zorgt de afnemende vraag en hoge voorraden aan
grondstoffen (kolen en aardgas) voor druk op de prijs. Echter, de gestaag gestegen prijs voor
emissierechten blijft op een hoog prijsniveau. Deze prijsstijging van CO2 emissierechten zorgt
ervoor dat de elektriciteitsprijs niet naar het niveau is teruggekeerd van voor de sterke stijging
maar wel weer het laagste punt sinds anderhalf jaar heeft bereikt.

Kijkend naar de komende jaren lijkt de markt aan veel veranderingen en derhalve prijsbewegingen
onderhevig. Vraagstukken als duurzame opwek, geopolitieke ontwikkelingen en economische groei
zullen de energiemarkten domineren. Voorlopig zijn de prijzen voor verder weg liggende jaren
goedkoper dan de prijzen voor morgen. De huidige prijsniveaus worden voornamelijk gedreven
door ‘tijdelijke’ factoren als onderhoud aan kerncentrales en extreme weersomstandigheden uit
2018. Met de economische vooruitzichten voor de komende jaren wordt er minder groei verwacht
dan voorheen. Dit heeft mogelijk een prijsdrukkend effect op de grondstofprijzen en uiteindelijk
ook de energieprijzen.
Graag wensen wij u hele fijne kerstdagen en een voorspoedig 2020. Wij komen binnenkort bij u
terug met informatie over de nieuwe periode 2020-2022.
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