Ontwikkelingen energiemarkt
door

Bram ter Beek
voorzitter SEI

Overall
▪ Sinds enige maanden turbulente, zeer fluctuerende markt
▪ Prijzen gas en elektra torenhoog gestegen
▪ Jaarprijzen 2022, prijspeil 3-12, tussen haakjes referentie SEI 2021:
- Gas:
€ 0,580/m3
- Elektra piek: € 0,175/kWh
- Elektra dal: € 0,134/kWh

(€ 0,169)
(€ 0,049)
(€ 0,038)

▪ Beïnvloed door, al vaak op basis van geruchten:
- Vraag, mede bepaald door temperatuur
- Gasvoorraad (te laag)
- Gasaanvoer (LNG via schepen en Russisch gas via Nordstream 2)
- Zon en wind
- Prijzen olie en CO2

Overheid
▪ Structureel (gas ontmoedigen)
- Stijgende energiebelasting op gas
- Dalende energiebelasting op elektra

▪ Nu ter compensatie
- De belastingkorting op de energierekening wordt verhoogd met € 230 incl.
btw. Het belastingtarief op elektriciteit (eerste schijf) gaat omlaag met 8,4
cent incl. btw.
- Vooral gunstig voor consument en kleinverbruikers
- Voor gasverbruikers en grootverbruikers elektra: helemaal niets (vooralsnog)

▪ Nog wel discussie 2e kamer, lobby via VNO-NCW over verdere steun
▪ Discussie over ODE (opslag duurzame energie)

Ontwikkelingen
▪ Op handen zijnde sluiting ultramoderne kolencentrale Maasvlakte
▪ Tijdelijk verbod doorvoer Nordstream 2 door Duitsland
▪ Idem dreigementen Wit-Rusland
▪ Komend stookseizoen, maar ook naderend eind daarvan
▪ LNG aanvoer stabiel/stijgt
▪ Dalende olieprijs door Omikron-variant Corona
▪ Dreigende minimumprijzen emissierechten (Duitsland/Europa)

Soorten contracten
▪ Deelnemers SEI, lopende contracten
- Voorheen: prijs vastzetten per jaar, voordeel in het laatste dure kwartaal 2021
- Daarom: prijs per 1 januari 2022 variabel, wanneer gunstig vastzetten per maand,
kwartaal of per jaar, elk moment te kiezen
✓ Verwachte prijsdaling in/na eerste kwartaal benutten
✓ Voor geheel 2022 acceptabel niveau te verwachten

- Energiebesparingsproject met subsidie van de SEI opgestart

▪ Niet SEI-deelnemers:
- Variabele prijs: afwachten op betere prijs, dan eventueel vastzetten
- Gunstig contract voor langere termijn: wees blij
- Gunstig contract, maar loopt binnenkort af, niet verlengen, zie SEI
- Pas op voor tussenpersonen, adviseurs etc.: trap er niet in
- Hou de markt in de gaten, zo nodig KVGO (SEI) als bron

