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Nieuwsbrief Energie  

Nummer 2 – Juni 2019   

 
Met deze nieuwsbrief brengt de werkgroep u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het 

gebied van de collectieve inkoop van energie voor de leden van de MBO Raad en de AOC Raad. 

Het onderwerp van deze nieuwsbrief zijn de ontwikkelingen van de energiemarkt de laatste jaren en 

de inkoopmomenten energie voor u als deelnemer van het BVE Collectief. 

 

Forse prijsstijgingen aardgas en elektriciteit  

 
Prijzen op de termijnmarkten voor aardgas en elektriciteit kenmerken zich door grote bewegelijkheid. 

In 2018 waren de prijsbewegingen wel heel uitzonderlijk en eigenlijk alleen vergelijkbaar met 2008. De 

energiemarkt is in 2018 sterk gestegen met uitlopende redenen van geopolitieke beslissingen tot 

extreme weersomstandigheden. 

Onderstaande punten zijn van invloed geweest op de prijsvorming. 

 

Weersomstandigheden 

 

Aanvankelijk begon 2018 met dalende prijzen totdat eind februari en begin maart extreem koude 

periodes aantraden. In deze koude periodes was er veel vraag naar energie en is veel beroep gedaan 

op de gasbergingen. Tijdens de lente-, zomer- en nazomerperiode was het extreem droog en warm in 

Europa. Tijdens deze extreem warme periode was wederom de vraag naar energie hoog vanwege de 

vraag naar verkoeling (airco).  

De prijs voor het transport van kolen naar kolencentrales per schip verdubbelde omdat door de lage 

rivierstanden de schepen maar halfgevuld konden worden. Deze lage rivierstanden en warme 

rivierwateren zorgden ervoor dat de koeling van elektriciteitscentrales niet werkte. Als alternatief is er 

veel beroep gedaan op de gasgestookte elektriciteitscentrales met als gevolg dat gasbergingen moeilijk 

gevuld werden omdat dit gas nodig was om elektriciteit te produceren. 

 

Geopolitieke ontwikkelingen 

 
De VS heeft zich teruggetrokken uit de atoomdeal met Iran en legt sancties op olie uit Iran. Ieder land 

dat olie importeert uit Iran krijgt boetes vanuit de VS opgelegd. De markt verwacht dat er +/- 2 miljoen 

vaten per dag minder olie op de markt beschikbaar zijn met het wegvallen van het aanbod uit Iran. 

Hierdoor zagen we een stijging van ruim 30% van de olieprijs tussen mei en november. De olieprijs is 

richtinggevend voor de gas en elektriciteitsprijzen. 

De VS vraagt wel de overige OPEC-landen om meer te produceren om de prijzen niet volledig te laten 
exploderen.  
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Klimaatbeleid uit Azië (voornamelijk China) wijzigt onverwacht een paar keer per jaar. China was 

overgestapt op schonere gasopwek in plaats van kolen. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel LNG-schepen 

(geladen met vloeibaar aardgas) naar China vertrokken en dit dreef de aardgasprijs in Europa op.  

November 2018 kende veel ‘sentiment’: het handelsconflict tussen China en de VS, minder strikte 

sancties van de VS voor Iraanse olie, recessieangst en een zeer milde winter leidden ertoe dat de 

prijsstijgingen van vorig jaar zich weer deels corrigeerden.   

 

 
 

Onvoorziene gebeurtenissen 

 

De opwek van kerncentrales in Europa was gedurende de droge periode beperkt. Ook zijn er bij 

kerncentrales in België scheurtjes gevonden in het beton en moesten er meer centrales in onderhoud. 

De centrales moesten langer dicht dan gepland, met zelfs als resultaat dat er in november 2018 maar 

1 van de 7 kernreactoren draaiden in België. Deze onrust heeft de prijzen sterk doen stijgen. De prijs 

voor CO2 is in 2018 zeer sterk gestegen. Begin 2018 stond de prijs per emissierecht op € 8,00 en heeft 

een piek genoteerd van € 24,00. Momenteel noteert deze € 26,00. 

Er zijn verschillende redenen voor deze stijging: 

 

• Per 2019 zijn er minder rechten beschikbaar op de markt. Dit heeft de markt zenuwachtig 

gemaakt en voor een koopdrift gezorgd; 

• 2017 was economisch een zeer goed jaar waarbij er veel geconsumeerd en geproduceerd is, 

dit zorgt voor veel vraag naar uitstootrechten; 

• Self fulfilling prophecy; stijgende prijzen laat anderen doen kopen en veel koopgedrag zorgt 

voor hogere prijzen. 
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Energie inkoop BVE Collectief  

 

Voor uw collectief spreiden wij de inkoopmomenten. In de praktijk betekent dit dat de werkgroep in 

2016 al prijzen heeft vastgelegd voor de levering van aardgas en elektriciteit in 2019.  

In totaal is in 2016 en 2017 40 % van het totaalvolume vastgelegd. Hierdoor liggen de leveringstarieven 

voor 2019, 5 tot 10 % lager dan de gemiddelde marktprijzen in 2018. De resterende 60 % is in 2018 

ingekocht. Momenteel is 40 % elektriciteit en 30 % gas voor 2020 ingekocht en zijn de eerste aankopen 

voor 2021 ook al gedaan. 

 

De onderwerpen die wij hierboven in de nieuwsbrief hebben benoemd, hebben tot fors hogere prijzen 

geleid. In de grafiek is dan ook duidelijk te zien dat de leveringstarieven voor 2019 aanzienlijk hoger 

liggen dan de tarieven voor 2017 en 2018. Voor deze leveringsjaren is meer dan gemiddeld 

geprofiteerd van de lage prijsniveaus voor energie in 2016. Als je een vergelijking maakt tussen de 

tarieven van 2013 tot en met 2016 dan liggen de tarieven voor 2019 lager. 

 

 
Contact 
Heeft u vragen? Neemt u dan gerust contact op met Marlies Guliker. Marlies is bereikbaar op 
telefoonnummer 030- 225 50 17 en per e-mail via guliker@hellemansconsultancy.nl 
 

 

 


