Nieuwsflits 8 Energie voor Kerken
(Nieuwsflits 8, januari 2021)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsflits informeren wij u over:
1. Definitieve tarieven 2021 strategische inkoop
2. De actuele energiemarkt in het kort
1. Definitieve tarieven 2021
De tarieven werden voorheen altijd via de nieuwsbrief gecommuniceerd. Echter zullen wij per
heden de tarieven publiceren op de website Energie voor Kerken.
De tarieven die voor u van toepassing zijn vindt u, na inloggen op energievoorkerken.nl
De deelnamebijdrage voor Energie voor Kerken blijven gelijk ten opzichte van vorig jaar.
De deelnamekosten zijn € 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
Zoals op meerdere vlakken is 2020 ook voor de energiemarkt een turbulent jaar. In het begin van
2020 zette de prijs voor aardgas al een daling in. De winter van 2019/2020 was zeer mild en werd er
weinig beroep gedaan op de gasbergingen. Tegelijkertijd begon eind 2019 en begin 2020 het
Coronavirus in China te verspreiden waardoor delen van China in lockdown gingen. Samen met de
milde winter zorgde dit voor dalende prijzen. Nadat het virus meerdere delen van de wereld
bereikte gingen steeds meer landen op slot en stortte diverse markten in elkaar, waaronder de
gasmarkt. Het shockeffect was fors en economen spraken van de grootste economische crisis sinds
de Grote Depressie. Gezien de vraag naar olie helemaal was weggevallen (geen verkeer en zeer
beperkte industrie) waren er handelaren die een vat olie verkochten tegen negatieve prijzen! Ook
de vraag naar aardgas viel grotendeels weg en noteerde de gasprijs voor 2021 op haar laagste
niveau ooit in de periode april-augustus.
Gedurende de pandemie trokken de economieën langzaam weer aan en met name handelsbeurzen
lieten na de crash hun veerkracht zien en noteren sommige indexen weer op recordhoogtes. Met
name berichtgevingen over mogelijke vaccins tegen het Coronavirus zorgt weer voor optimisme. De
laatste maanden van 2020 stijgt de gasprijs met dit sentiment weer iets mee omhoog. Ook
ongepland onderhoud in Noorwegen aan gas- en olievelden en lagere dan verwachtte
temperaturen dragen hieraan bij. Overall gezien blijft de gasprijs vooralsnog op een aantrekkelijk
niveau.
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Elektriciteit
De markt voor elektriciteit heeft veel gelijkenissen vertoond met die van aardgas. Ook op de
elektriciteitsmarkt was de pandemie de oorzaak van de lage prijzen. Het grote verschil met aardgas
is dat de prijzen voor elektriciteit niet op recordniveaus hebben genoteerd. Dit wordt veroorzaakt
door de kosten voor CO2 emissierechten, welke nog steeds in de elektriciteitsprijs zit verwerkt.
Momenteel is de prijs voor CO2 weer binnen de prijsrange van voor de crash en dit zorgt ook voor
een prijsstijging van elektriciteit.

Voor het komende jaar verwachten wij veel volatiliteit in de markt waar positieve
berichtgevingen (mogelijk vaccin, terugdringen besmettingscijfer etc.) zullen afwisselen
met tegenvallende berichten over aantal ontslagen, faillissementen of wellicht een
volgende golf van de pandemie. Deze onzekerheid zullen we daarom ook terugzien in
de prijsvorming. Ook de uitkomst van de Brexit (deal/no-deal) kan richting geven aan
het economisch sentiment.
Wij komen binnenkort bij u terug met informatie over de nieuwe periode 2023-2024 en
2025.
Contact
Met uw vragen kunt u terecht bij Marlies Guliker. Bereikbaar op telefoonnummer 030225 50 17 en per e-mail via evk@hellemansconsultancy.nl
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