Nieuwsbrief Energie voor Cultuur
(Nieuwsbrief juni 2019)

Geachte heer, mevrouw,
In deze nieuwsbrief informeren wij u graag over de definitieve energietarieven 2019 voor Energie
voor Cultuur voor kwartaal 3 en geven we u een marktupdate.

1. Definitieve tarieven 2019 Q3
Hieronder worden de inkoopresultaten weergegeven voor respectievelijk elektriciteit en aardgas.

Elektriciteit

In € per kWh 2019
Q1

In € per kWh 2019
Q2

In € per kWh 2019
Q3

Hoog

0,08374

0,07201

0,05514

Laag

0,06382

0,05967

0,04573

Enkel

0,07557

0,06637

0,05081

Aardgas

In € per m³ 2019
Q1

In € per m³ 2019
Q2

In € per m³ 2019
Q3

Kleinverbruik

0,29030

0,27091

0,1822

Grootverbruik

0,27667

0,25728

0,1686

Bovengenoemde tarieven zijn incl. vergroening (GvO’s Nederlandse wind en Gold Standard certificaten), en inclusief
regiotoeslag, maar exclusief deelname fee van €0,002 per kWh en €0,0097 per m³, energiebelasting, ODE, BTW en
kosten van de netbeheerder.

2. De actuele markt in het kort
Aardgas
Nadat de tarieven voor aardgas in 2018 voor de levering in 2019 sterk waren opgelopen, zijn de
gasprijzen in 2019 voor de levering in de kwartalen in 2019 sterk gedaald. De zeer milde winter heeft
gezorgd voor hoge voorraden in de gasbergingen en er is dan ook voldoende gas beschikbaar.
Ondanks dat er veel onrust is, denk hierbij aan de Brexit maar ook de spanningen tussen Iran en de
VS, lijken de economische vooruitzichten naar beneden bijgesteld. Het handelsconflict tussen de VS
en China drukt eveneens de economische verwachtingen. De strategie om niet alles voorafgaand van
het leveringsjaar in te kopen lijkt te lonen, kijkend naar de prijzen die zijn gerealiseerd voor het derde
kwartaal.

Energie voor Cultuur, nieuwsbrief januari 2019

pagina 1 van 2

Prijsontwikkeling aardgas levering 1 en 2 kwartalen vooruit
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Elektriciteit
De milde winter heeft ook voor een daling op de elektriciteitsmarkt gezorgd. Brandstoffen zoals
aardgas, kolen en olie ten behoeve van de productie van elektriciteit zijn namelijk sterk gedaald door
de milde winter. Ook de kerncentrales in Frankrijk en België zijn weer vol in operatie waardoor de
aanbodzijde gezond is. Wellicht de grootste prijsdrijver van 2018, de CO2-prijs, blijft in 2019 stabiel
maar wel op een hoog niveau. De huidige CO2-prijs voorkomt dat de elektriciteitsprijs een nog grotere
duikvlucht neemt. Net als bij aardgas lijkt de strategie om niet alles in 2018 voor leveringsjaar 2019 in
te kopen te werken.

Prijsontwikkeling elektriciteit levering 1 en 2 kwartalen vooruit

Verwachte ontwikkelingen in 2019 en verder
De hoge voorraden aan grondstoffen heeft voor een prijsdaling gezorgd, met name voor korte
termijncontracten. In combinatie met de signalen dat de economieën over hun piek heen zijn zorgt
dit ook voor lagere prijzen op lange termijncontracten, echter is deze daling minder sterk dan de
korte termijn. Risico’s voor een eventuele prijsstijging blijven aanwezig, met name een herhaling van
afgelopen jaar waar we een zeer extreme zomer kenden. Ook geopolitieke onrust en de
onverschillige CO2-prijs blijven een onzekere factor.
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