Nieuwsflits 5 Energie voor Kerken
(Nieuwsflits 5, november 2017)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsflits informeren wij u over:
1. Definitieve tarieven 2018 strategische inkoop
2. De actuele energiemarkt in het kort
1. Definitieve tarieven 2018
Elektriciteit piekuren
Elektriciteit daluren
Elektriciteit enkel

: 4,8126 ct/kWh
: 3,6178 ct/kWh
: 4,3479 ct/kWh

Gas klein verbruik en G2C*
Gas grootverbruik (telemetrie)

: 20,93 ct/m3
: 17,84 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 € 1,50 per aansluiting per maand voor kleinverbruik en € 3,50 per
aansluiting grootverbruik. Deelnamebijdrage wordt geïnd door de leverancier. U betaalt
geen andere vaste/variabele kosten aan Greenchoice.
LET OP: Gas is 100% vergroend d.m.v. Gold Standard product; elektriciteit is 100%
Nederlandse wind.
2. De actuele markt in het kort
Aardgas
De onrust die ontstaan is op de markt eind 2016 omtrent de veiligheid van de Franse
kerncentrales heeft de gasprijzen begin 2017 doen laten stijgen. Bij uitval van de
kerncentrales zal gas een goed alternatief zijn om elektriciteit op te wekken. Nadat deze
onzekerheid na de winterperiode voorbij leek te zijn is de gasprijs voor 2018 (in 2017 te
kopen) ook weer wat gezakt. Een aantal maanden was het vrij rustig op de markt,
totdat in augustus de geopolitieke dreiging tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea
toenam. Dit zorgde voor tumult en niet lang daarna kwam het bericht uit Frankrijk dat
de kerncentrales wederom gekeurd moeten worden op de veiligheid. Van oudsher is de
olieprijs één van de belangrijkste drijfveren voor de gasprijs, deze olieprijs staat
momenteel op het hoogste punt sinds 2015. Deze opeenstapeling van prijs opdrijvende
fundamenten heeft ervoor gezorgd dat de gasprijs voor het komende jaar flink is
gestegen. In onderstaande grafiek ziet u de momenten waarop Hellemans Consultancy
het volume heeft ingekocht.
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Prijsontwikkeling gaslevering in 2018 en de inkoopmomenten collectief EvK

Elektriciteit
De elektriciteitsprijzen hebben dezelfde trend laten zien als de gasprijzen. Evenals bij
gas is in augustus dit jaar de stijging van de elektriciteitsprijs ingezet vanwege
dreigementen tussen de V.S. en Noord-Korea. Ook de vraag naar kolen is de afgelopen
maanden sterk toegenomen. Het tekort aan waterkracht in de Alpenlanden, de
onzekerheid rondom de veiligheid van de Franse kerncentrales en extreem warm weer
in China liggen hieraan ten grondslag. De stijgende vraag in combinatie met minder
aanbod van kolen vanwege overstromingen en stakingen heeft voor de hoogste
kolenprijs sinds 2014 gezorgd. De kolen zijn nog steeds één van de belangrijkste
brandstoffen ten behoeve van de productie van elektriciteit. In onderstaande grafiek
ziet u de inkoopmomenten voor het collectief EvK.
Prijsontwikkeling elektriciteit levering in 2018 en de inkoopmomenten collectief EvK
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Komend jaar (inkoop leveringsjaar 2019)
De prijs drijvende factoren lijken met name voor elektriciteit van tijdelijke aard. Een correctie na de
winterperiode op de huidige prijsstijging is dan ook niet uit te sluiten. Wat betreft gas lijkt een grote
correctie na de winterperiode minder waarschijnlijk. De olieprijs trekt weer aan en dit lijkt niet een
kortstondige opleving te zijn.
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