Nieuwsflits 9 Energie voor Kerken
(Nieuwsflits 9, Juni 2021)

Geachte heer, mevrouw,
In deze Nieuwsflits informeren wij u over:
1. TF Signaal wordt per 1 juli 2021 uitgeschakeld
2. Teruggaaf energiebelasting
3. De actuele energiemarkt in het kort
1. TF Signaal wordt per 1 juli 2021 uitgeschakeld
Per 1 juli 2021 stoppen de netbeheerders met het uitzenden van toonfrequentiesignaal
(TF signaal ). Het signaal zorgt er onder meer voor dat de energiemeters tussen dag- en nachttarief
schakelen. Naast het dubbeltarief wordt het TF-signaal ook gebruikt voor bijvoorbeeld het in- en
uitschakelen van elektrische boilers.
Iedereen die gebruik maakt van het dubbeltarief (ook hoog-/laag of piek-/daltarief genoemd) via
een traditionele of niet-slimme meter krijgt hier dus mee te maken.
Door het uitzetten van het TF-signaal zal de meter na 1 juli 2021 niet meer kunnen schakelen
tussen de twee tarieven. Vanaf 1 juli zal er op enkel tarief afgerekend gaan worden. Om gebruik te
kunnen blijven maken van het dubbeltarief, is er een slimme meter nodig. U kunt een slimme meter
aanvragen via de website van de netbeheerder (kunnen kosten aan verbonden zijn).
Omdat er met een slimme meter automatisch meterstanden uitgelezen kunnen worden, hoeft u ze
nooit meer door te geven. Op basis van die meterstanden ontvangt u bovendien elke maand een
verbruiks- en kostenoverzicht per e-mail. Hierin kunt u precies zien wat in de afgelopen maand het
energieverbruik is geweest én wat de bijbehorende kosten zijn. Erg handig dus!
Wilt u op locatie geen slimme meter laten installeren, dan ontvangt Greenchoice graag de
meterstanden van 1 juli. Zo kunnen ze het stroomverbruik nog tot 1 juli éénmalig afrekenen tegen
dubbeltarief. Mocht u geen meterstanden doorgeven, dan zal Greenchoice de meterstanden gaan
schatten.
2. Teruggaaf energiebelasting
Er komen wat meer vragen over de teruggaaf energiebelasting vanuit de leden Collectief Energie
voor Kerken. Voor een kerkgebouw, verenigingsgebouw en pastorie kan deels (50 %)
energiebelasting worden teruggevraagd als het gebouw voor tenminste 70% gebruikt wordt voor
kerkelijke doeleinden. Of dit voor u ook van toepassing is kunt u nagaan via het stroomschema van
de belastingdienst. Voor het aanvragen van teruggave energiebelasting kunt u het formulier
verzoek tot teruggaaf energiebelasting invullen. Dit formulier kunt u downloaden via de site van de
belastingdienst.
3. De actuele energiemarkt in het kort
In 2020 heeft de Covid-19 pandemie grote invloed gehad op de ontwikkeling van de energieprijzen.
De pandemie en alle maatregelen rondom het virus waren echter niet de enige factoren die in 2020
een grote impact hadden op de prijzen. De winter van 2019/2020 ging in Azië en Europa gepaard met
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zeer milde temperaturen. Aan het einde van de winter, zo rond het moment van de uitbraak Corona
kwam in grote delen van Europa het openbare leven stil te liggen. Op dat moment zaten de
gasbergingen nog goeddeels vol en waren de kolenvoorraden maar zeer beperkt aangesproken. Dit
betekende dat al voor het uitbreken van de Corona crisis de energieprijzen begin maart fors lager
stonden in vergelijking met eind 2019. Tezamen met de vraaguitval door de coronamaatregelen en
het zonnige lenteweer zakten de dagprijzen zelfs even tot onder drie cent per kuub, een record. Niet
alleen door de vraaguitval en de lage brandstofprijzen, maar ook overvloedige zonneschijn droeg bij
aan de prijsdaling. De gewijzigde vraag en aanbodverhoudingen en de sombere vooruitzichten
drukten ook de prijzen voor levering van aardgas en elektriciteit in bijvoorbeeld 2021.
Om de effecten van de vraaguitval tegen te gaan tuigden centrale banken en overheden
steunoperaties op die een ineenstorting van de economie moesten voorkomen. Met deze operaties,
ontwikkeling van vaccins en een nieuwe president in de VS keerde het sentiment. Maandenlange
periode zonder geplande veilingen van CO2 emissierechten stegen de CO2 prijzen naar nieuwe
records. Door deze ontwikkelingen in de laatste maanden van 2020 zijn de prijzen voor aardgas
en elektriciteit eind 2020 flink opgelopen en noteerden de elektriciteitsprijzen zelfs weer op
niveaus van vóór de pandemie en de zachte winter van 2019/2020.
Ondanks een tweede besmettingsgolf en de duur van contactbeperkende maatregelen zijn de prijzen
dit jaar verder gestegen. Doordat het in de eerste vijf maanden van 2021 een stuk kouder was
dan normaal werd er groter beroep gedaan op de gasbergingen. Dit betekent dat er deze
zomer veel vraag naar aardgas is om de bergingen opnieuw te vullen. Tegelijkertijd bereikten de
prijzen voor Europese CO2 emissierechten recordniveaus. Dit vooral door speculatie
waarbij de ene prijsstijging de andere uitlokte. Er zijn redenen om een krappere markt voor
emissierechten te verwachten vanwege de aangescherpte klimaatambities. Echter, door het extreem
ruime fiscale en monetaire beleid dat is ingezet om de economische impact van de Corona crisis op
te vangen, zijn de rentes historisch laag en is er veel geld in omloop wat op zoek is naar alternatieve
beleggingsvormen zoals de markt voor Europese CO2 rechten. Veelzeggend is dat de CO2 prijzen
het afgelopen half jaar een grotere correlatie vertonen met aandelenkoersen. Resultaat van deze
bijzondere omstandigheden is dat de prijzen voor bijvoorbeeld elektriciteit even op het hoogste
niveau sinds 2008 noteerden. In het verleden volgde op een enorme prijsstijging altijd een forse
correctie. Of dat ook dit jaar gebeurd is afwachten. Zeker lijkt wel dat net
als in de eerste helft van dit jaar, de prijsvolatiliteit op de energiemarkten de rest van het jaar
hoog blijft. Dit door o.a. vaccinatieprogramma’s, besmettingscijfers, Covid-19
mutaties, economisch herstel, afbouw steunprogramma’s, dreigende inflatiespiraal, lege
gasbergingen, groot onderhoud Noors gassysteem, voltooiing Nord Stream 2 en andere geopolitieke
spanningen zoals tussen China en de VS.
Contact
Met uw vragen kunt u terecht bij Marlies Guliker. Bereikbaar op telefoonnummer 030- 225 50 17
en per e-mail via evk@hellemansconsultancy.nl
Wij komen binnenkort bij u terug met informatie over de nieuwe contractperiode 2023 t/m 2025
en hoe u weer kunt deelnemen aan de collectieve inkoop van elektriciteit en gas.
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