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Wat is wijsheid: lang of kort energiecontract?
Column
Frans Debets

E

r is steeds energie genoeg,
maar de stroomprijs is ongewoon hoog. Energiehandel
is namelijk ook handel in zekerheid.
Het aandeel van de hernieuwbare
productie van elektriciteit groeit
gestadig, dit jaar komen we rond de
30 procent uit. Vooral de toename
van de stroomproductie met zonnepanelen is opvallend. Het aantal
panelen is in tien jaar tijd vertienvoudigd! Dit jaar zal circa 12 procent
van ons stroomverbruik afgedekt
worden door de zonnepanelen. Dat
is bijna net zo veel als de productie
van de windmolens op land en op
zee samen.
Er is vaak gespeculeerd over de
effecten op de stroomprijs van de
hernieuwbare productie. De prijs
zou wel eens heel laag kunnen
worden omdat de producent een
groot deel van zijn omzet haalt uit
subsidie en niet uit de marktprijs.
Sommige deskundigen voorzagen

een tijdperk met blijvend lage
stroomprijzen. Maar op dit moment
is de stroomprijs op de markt ongewoon hoog. Prijzen van 4 tot 5 cent
per kWh waren min of meer de
standaard, nu worden er prijzen
genoteerd op de stroombeurzen van
15 cent per kWh met uitschieters
naar 20 cent.
In de energiemarkt gaat het niet
alleen om de inkoop en verkoop van
kilowatturen. Het gaat ook om de
handel in zekerheden en om het
afdekken van risico’s. De naderende
winter, de te lage voorraden aan
aardgas, het weer op gang komen
van de economie, de afschaling van
de kolen- en kernenergiecentrales in
Europa en het groeiende aandeel van
de weersafhankelijke productie
leiden tot onzekerheid.
De markt wil zich indekken met
allerlei afspraken, hedging noemen ze
dat. De hoge prijs van nu wordt niet
veroorzaakt door een tekort aan

productie, maar door een tekort aan
zekerheid. Als de onzekerheid weer
afneemt, bijvoorbeeld omdat de
gasvoorraden toch op orde blijken te
zijn, dan kan de prijs zo maar weer
inzakken.
Als u een contract heeft met het
energiebedrijf dat voor langere tijd is
vastgelegd, dan merkt u weinig van
de marktontwikkeling. Maar het
energiebedrijf kan er wel last van
hebben, tenzij hij ook langlopende
prijsafspraken voor zijn inkoop heeft
vastgelegd.
Ongerust
De bedrijven die vandaag hun
stroom voor 15 cent moeten inkopen
en het moeten verkopen voor de
afgesproken 5 cent, zullen nu ongerust naar de cijfers op de stroombeurs kijken. In het Verenigd Koninkrijk zijn al twee bedrijven uit de
markt gestapt, ze konden hun verliezen niet meer opvangen. Dat kan in
Nederland ook gebeuren; niet alle
ongeveer dertig bedrijven zullen dit
overleven.
Om hun kosten te dekken zullen
de leveranciers hun klanten, van wie

De hoge prijs van
nu wordt niet
veroorzaakt door
een tekort aan
productie, maar
door een tekort aan
zekerheid

het contract afloopt, confronteren
met extra prijsverhogingen. Op de
websites van de prijsvergelijkers is
het spel van de prijsaanpassingen
goed te volgen, de prijsverhogingen
liggen nu rond de 40 procent. Een
paar maanden geleden lag de consumentenprijs namelijk op 21 cent per
kWh, nu is het 29 cent.
Dilemma
U moet afwegen of u de nieuwe prijs
vastlegt voor langere tijd of voor
korte tijd. Uw afweging lijkt dan op
het dilemma waar de grote spelers
nu ook mee worstelen. Een lang
contract is weliswaar duur, maar
dan weet u in ieder geval waar u aan
toe bent. Bij een kort contract kunt
u profiteren van de prijsverlaging
die binnenkort misschien – maar
misschien ook niet – weer optreedt.
Ook voor u geldt dat het energiecontract niet alleen over kWh gaat,
maar ook over zekerheid en onzekerheid. U mag zelf kiezen, zekerheid heeft een prijs.
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