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Nederlandse gasvoorraad slinkt 
Slochteren 

Nieuwe kansen vanwege gasrotonde 

Gas bergingen (TAQA bergermeer, Zuidwending) bieden 

nieuwe markt voor flexibiliteit 

Import gas steeds meer en betrouwbaarder 

beschikbaar 
Vroeger alleen pijpleidingen, maar nu ook LNG 

Alternatieve gasvoorraden worden steeds 

interessanter 
Schaliegas heeft bijvoorbeeld de Amerikaanse gaspositie in 

enkele jaren van importerend naar exporterend gebracht 

 Eerste Amerikaanse Liq. Plants verwacht in 2016 

 

Internationale marktwerking gas 

begint nu echt door te zetten 



Ontwikkeling lange termijn gasprijzen 
Cal 2015 notering Endex 



Ontwikkeling korte termijn gasprijzen 
(Leba notering) 



Conclusie gasprijsontwikkeling 

Korte termijn gasprijzen vaak beter dan lange termijn (vergelijk 

rente) 

Combinatie van lange termijn prijzen met korte termijn mogelijk 

Wereld energie situatie op gasgebied redelijk stabiel ( o.a. door 

LNG) 

– Geen enorme prijsschommelingen 



Paradox: Er is overcapaciteit elektra, 

maar regelvermogen wordt kritiek 

Onvoorspelbaarheid van beschikbare capaciteit neemt toe door o.a. wind en zon 

– Meer renewables: wind / zon  

– Flexibele inzet bedrijfsmiddelen kansrijk i.v.m. afwijkingen windvoorspellingen 

– Consumptie afstemmen op prijsprikkels 

Nieuwbouw centrales 

– Dit zijn veelal kolencentrales en wellicht kerncentrales  

– Kans: lagere opbrengsten voor elektriciteit 

– Kans: flexibel inzetten bedrijfsmiddelen 

 



Merit order 

Bron : TenneT 



Een zonnige dag in Duitsland 



Een minder zonnige dag in Duitsland 

Bron : www.sma.de 



Europese prijsontwikkeling 

Bron: www.europeanpricecoupling.eu 



Flexibele inkoop wordt steeds 

interessanter 
Door gebruik te maken van Dag en onbalans markten zijn 

lagere kosten te realiseren dan via traditionele energie-

inkoop 

Goede gecontroleerde inzet van bedrijfsmiddelen 

maximaliseert de voordelen 

Uiteraard is hiervoor een contract benodigd wat dit mogelijk 

maakt 

Door middel van goede automatisering kost dit niet veel tijd  

Balans tussen dagmarkt en forwardmarkt (termijnmarkt) is 

instelbaar en bepaald de mate van de gewenste zekerheid 

 



Energiemarkt wordt volwassen 

Traditionele energiebedrijf is eigenlijk een 

verzekeringsbedrijf  

Steeds meer bedrijven kiezen voor 

rechtstreekse inkoop via energiemarkt 

– Geen verzekeringspremie 

 

Bedrijven met regelmogelijkheden kunnen nog 

extra besparen ( bijvoorbeeld vrieshuizen) 

– Werken mee aan maximale inzetbaarheid duurzaam 
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