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Energie wordt een steeds 
belangrijker onderdeel van 
de bedrijfskosten
Hoe heeft het zover kunnen komen? Waar moet je rekening mee houden?

part of renewables
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Energie wordt een steeds belangrijker 
onderdeel van de bedrijfskosten

De energieprijzen zijn in een jaar tijd vijf 
keer zo duur geworden. Niemand weet 
wat de toekomst brengt, maar de kans dat 
de prijzen op korte termijn flink dalen is 
niet groot. Het gevolg is dat energie een 
belangrijker onderdeel wordt van je kosten. 
Om dit zo goed mogelijk te kunnen sturen, 
is het goed te weten hoe het zover heeft 
kunnen komen, wat het effect hiervan is op 
de energietransitie en waar je als zakelijke 
afnemer rekening mee moet houden. 

Jarenlang schommelden de gasprijzen tussen de 17 en 22 euro 

per megawattuur. In april vorig jaar stegen de prijzen naar 

30 euro en wisten we niet wat ons overkwam. Begin mei 2022 

liggen de prijzen rond de 75 euro. Zie hieronder het verloop: 
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Hoge energieprijzen: hoe het zover heeft 
kunnen komen

Beweging in de energiemarkt is van alle tijden, maar de hoge energieprijzen en huidige behoorlijke volatiliteit had 

niemand zien aankomen. Deze ontwikkelingen liggen eraan ten grondslag. 

# Voorjaar 2021:

# Zomer 2021:

Het begon ermee dat de winter van 20/21 koud was, waardoor de Europese gasvoorraden medio april 21 op een heel laag 

niveau stonden. Normaliter worden de voorraden in het voorjaar en in de zomer – als er minder gas wordt gebruikt omdat 

het warmer is – aangevuld, maar dat seizoen is slecht geweest. Allereerst omdat we in april en mei van dat jaar opnieuw 

met een koudere periode te maken kregen en het gas toen vooral naar bedrijven en huishoudens ging. De vraag naar 

gas was in die periode sowieso al hoger door het aantrekken van de economie na de coronacrisis. Het hield de gasprijs 

hoger. Sterker nog, op dat moment was de gasprijs hoger dan die van de winter 21/22, met als gevolg dat de gasvoorraden 

gering werden gevuld omdat het niet rendabel was.

Toen het medio juni warmer werd, daalde de gasprijs niet. Ten eerste omdat de CO2-prijs (prijs voor emissierechten, 

Europese heffingen voor grootverbruikers van energie) flink was gestegen en ten tweede omdat steenkool duurder 

was geworden. Dit laatste kwam door een conflict tussen China en Australië, waardoor China niet langer steenkolen 

importeerde uit Australië maar uit Europa. De Europese kolenmarkt raakte oververhit, waardoor de steenkoolprijzen de 

lucht in gingen. Dat zorgde er weer voor dat het goedkopere gas aantrekkelijker werd, waardoor de gasprijs nog verder 

steeg. En de prijs van elektriciteit – die door de hoge prijzen van kolen en CO2 voornamelijk werd opgewekt door gas – 

steeg mee. Nog steeds volgt de elektriciteitsmarkt grotendeels de stijgingen en dalingen gasmarkt. 

Het bleef koud, met geringe gasopslag als gevolg 

Stijgende CO2- en kolenprijzen
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# Najaar 2021:

# Winter 2021/2022:

# Voorjaar 2022:

Door de flink gestegen steenkoolprijzen schakelde China over naar het goedkopere gas, wat ergens vandaan moest 

komen. Waar veel LNG normaliter van Amerika naar Europa ging, ging het nu naar Azië omdat de prijs daar hoger lag. 

Ook ging de certificering van Nord Stream 2 langer duren dan gedacht, waardoor deze leiding toch niet in gebruik werd 

genomen (wellicht nooit meer). Het lage gasaanbod stuwde de toch al hoge gasprijs nog meer. LNG is overigens tot 

nagenoeg het voorjaar 2022 richting Azië gegaan, omdat het daar afgelopen winter heel koud is geweest.

De gering gevulde gasopslagen in het najaar van 2021 zorgden voor stress in de markt: mocht het in de winter een paar 

weken extreem koud worden, dan zou er wel eens te weinig gas kunnen zijn. Het stuwde de risicopremies en dus de 

gasprijzen voor winter 21/22. Daar kwam bij dat veel organisaties in december nog posities voor 2022 moesten innemen, 

omdat zij tevergeefs op lagere prijzen hadden gewacht. Dit stuwde de vraag in december, wat zorgde voor extreem hoge 

pieken. Medio januari 2022, nadat de posities voor 2022 waren ingenomen en een koude winter uitbleef, zag je de prijzen 

wel weer dalen. Maar niet voor lang.

Op 24 februari viel het Russische leger Oekraïne binnen. De gasprijzen schoten weer de lucht in, maar zijn daarna wat 

gezakt. Echter niet tot het niveau waar de prijzen vandaan kwamen. Met name de lange termijnprijzen staan nog fors 

hoger dan voor de oorlog. Als reactie voert de EU meerdere sancties in, waaronder begin april een verbod op de import 

van Russische kolen. Van het Russische gas wil de EU ook af, maar van een importverbod is nog geen sprake. Dit zou 

tot een tekort aan gas leiden. Wel is het de bedoeling dat de import van Russisch gas dit jaar nog met twee derde wordt 

teruggebracht en per 2027 moeten de EU-landen helemaal zijn gestopt met Russisch gas. 

Azië trok LNG weg en Nord Stream 2 niet in gebrui

Hoge risicopremies en oorlog Oekraïne  

Oorlog in Oekraïne 

Hoge energieprijzen: hoe het zover heeft 
kunnen komen
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De afgelopen jaren heeft de overheid behoorlijk 
geïnvesteerd om het aandeel duurzame bronnen in 
de elektriciteitsproductie te verhogen. Een issue dat 
hierbij een grote rol speelt, is dat de natuur zich niet 
laat sturen. Als de wind plots gaat liggen of een wolk 
voor de zon schuift, moeten conventionele centrales 
ongepland bijspringen (of juist afgeschakeld worden). 
De voorkeur gaat hierbij uit naar de gascentrales, 
daar die sneller aan- of uitgezet kunnen worden 
dan kolencentrales. Daarbij wordt de kolenprijs 
steeds duurder door de stijgende CO2-prijs (het 
emissierechtensysteem dat hierachter zit wordt deels 
door de EU gereguleerd, die met hogere CO2-prijzen 
de energietransitie wil bevorderen). Zolang er nog 
geen manier is gevonden om elektriciteit grootschalig 
met bijvoorbeeld batterijen op te slaan, zal de inzet 
van conventionele centrales nog nodig zijn. 

Bovenstaande heeft als gevolg dat wanneer de EU 
van het Russisch gas af wil, dit gas – gelet op de 
grote hoeveelheid die per jaar wordt geïmporteerd 
– vooralsnog vervangen moet worden. Hiervoor 
zijn, in het onlangs door de Europese Commissie 
gepresenteerde plan ‘REPowerEU’, LNG (vloeibaar 
gas) en kolen aangewezen. Twee opties die de 
duurzaamheidsplannen van de EU niet ten goede 
komen. Dat zit zo.

LNG, veelal schaliegas uit de VS dat koud vervoerd 
moet worden, is op zichzelf veel vervuilender dan 
Russisch gas dat via leidingen wordt getransporteerd. 
Om over de hoge transportkosten nog niet te spreken. 
Daarbij is de hoeveelheid LNG die beschikbaar is 
niet toereikend om het Russische gas te vervangen, 
dus ontkom je niet aan de inzet van kolen. Kolen zijn 
echter ook vervuilender dan gas en de prijzen zijn 
– mede door de boycot op Russische kolen – enorm 
gestegen. De kolenprijzen stijgen in de toekomst 
sowieso omdat de CO2-prijs door regulering ook 
alleen maar stijgt. 

Gaan we nu echt van het gas af?
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Het effect van de oorlog in 
Oekraïne op de energietransitie

Dat de EU meer gaat investeren in LNG en mogelijk meer kolen gaat inzetten om het Russische gas te compenseren, draagt dus 

niet bij aan de energietransitie. Dat de EU vergaande stappen zet om op energiegebied onafhankelijk van Rusland te worden, is op 

zichzelf wel toe te juichen. In 2021 presenteerde de EU al haar ‘Fit-for-55’ verduurzamingsplannen, met daarin een beperking van de 

uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent ten opzichte van 1990. De oorlog in Oekraïne heeft deze plannen versneld. Met 

‘REPowerEU’ wil de EU de plannen zelfs aanscherpen. Zo moet de energieconsumptie in 2030 met 13 procent zijn teruggebracht, dat 

was 9 procent. 

De versnelling die de EU teweeg wil brengen in de energietransitie samen met huidige hoge prijzen, dragen ook bij aan het besef 

in de maatschappij dat we moeten verduurzamen. Dat zie je onder meer terug in de energiebesparingscampagne van de overheid 

(thermosstaat twee graden lager) en in de aanschaf van zonnepanelen, die momenteel niet aan te slepen zijn. Ook zijn business 

cases rondom verduurzaming makkelijker rond te krijgen door de hoge energieprijzen.

Zonder nieuwe uitdagingen gaat de energietransitie overigens niet. Zo kan het elektriciteitsnet in  Nederland de hoeveelheid 

energie opgewekt met de zon op bepaalde momenten niet aan, waardoor netbeheerders zonnepanelen tijdelijk uitschakelen. En 

hoe de duurzaamheidsplannen van de EU en Nederland gerealiseerd gaan worden en wie het gaat betalen, vergt ook nog verdere 

uitwerking. 
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Houd rekening met 
hogere onbalanskosten

Risicopremies voorlopig 
niet meer zo laag als 
voorheen

Voorlopig geen tot zeer 
gering aanbod van 
langetermijncontracten

De vraag en het aanbod op het 

elektriciteitsnet in Nederland 

moeten altijd ‘in balans’ zijn. Door de 

onvoorspelbaarheid van de opwek 

van zonne- en windenergie (wat er 

wel en niet aan elektriciteit op het net 

komt), zijn de netbeheerders steeds 

meer tijd kwijt aan het balanceren van 

het net. De hieraan verbonden kosten, 

onbalanskosten genoemd, zijn al flink 

gestegen en stijgen waarschijnlijk 

alleen maar meer zolang de 

verduurzaming doorzet en er geen 

manier is gevonden om energie op 

te slaan. Deze kosten staan los van 

de energieprijzen en worden deels 

doorbelast aan afnemers.

Wanneer energieleveranciers voor 

de toekomst gas en elektriciteit 

inkopen voor hun klanten, hoeven 

ze dit - bij de grotere (jaar)volumes 

- niet meteen allemaal te betalen. 

Wel moeten ze financiële zekerheden 

stellen, ter dekking van het risico 

dat niet betaald gaat worden. Deze 

zogenaamde risicopremies, die 

los staan van de energieprijs, zijn 

alleen maar hoger geworden sinds 

de energieprijzen zijn gestegen. 

Ook voor deze premie geldt dat het 

losstaat van de energieprijs en deels 

wordt doorbelast aan afnemers.

Bovenstaand punt is tevens de 

reden dat energieleveranciers 

momenteel weinig tot geen 

langetermijncontracten aanbieden. 

De financiële zekerheid die betaald 

moet worden voor het inkopen van 

een contract van één of meerdere 

jaren, is door de huidige hoge 

energieprijzen enorm gestegen. Voor 

enkele klanten is dit nog betaalbaar, 

maar bij tientallen tot honderden 

klanten niet meer. Dan gaat het echt 

om tientallen miljoenen euro’s, dat 

gaat simpelweg niet.

Draait Poetin de gaskraan volledig dicht, dan ontstaat er een tekort aan gas in Europa dat niet direct aangevuld kan worden, 

waardoor de prijzen behoorlijk kunnen stijgen. Let wel, Poetin raakt hiermee ook zijn eigen portemonnee aangezien gas zijn grootste 

inkomstenbron is. Mocht de oorlog in Oekraïne daarentegen ten einde komen, dan kunnen de energieprijzen omlaag komen. De 

kans op een flinke daling is echter niet groot. Daarvoor zijn de banden met Rusland voor de komende jaren teveel verstoord, wat een 

negatieve invloed heeft op de handel met dat land. 

Om er zeker van te zijn dat Nederland in de winter voldoende gas heeft, om extreem hoge prijzen te voorkomen, wil het kabinet 

maatregelen nemen om te garanderen dat de gasopslagen op 1 oktober voldoende gevuld zijn. De opties hiervoor worden 

momenteel uitgewerkt. Voorwaarden hiervoor is voorlopig wel dat Rusland haar gas blijft leveren. 

Minder afhankelijk van energieprijzen: genoeg redenen  
om zelf aan de slag te gaan
Het ziet er naar uit dat de energiekosten de komende jaren een steeds belangrijker onderdeel van de totale kosten gaan 

uitmaken. De wens om minder afhankelijk te worden van de energieprijzen wordt dan ook steeds sterker. Helaas kun je dit 

niet overnacht realiseren. En wellicht dat je jouw organisatie ook duurzamer wil maken omwille van het imago of liggen er 

groeidoelstellingen aan ten grondslag. Wat het doel van de verduurzaming ook is, door deze goed te omschrijven weet je beter 

waar te beginnen en welke stappen te ondernemen. 

Als energieregisseur denkt MAIN Energie graag met je mee!

Richting de toekomst, 
diverse scenario’s
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