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Stroomprijs ishoogeneinde
van stijging isnogniet in zicht

CarelGrol
Amsterdam

De elektriciteit in Nederland is
duurder dan ze jaren is geweest.
Van alle kantenwordt de stroom-
prijs omhoog geduwd: gas en ko-
len,nodigvoordeopwekking,zijn
in prijs gestegen, net als CO2 dat
bijdeproductiewordtuitgestoten.
In België zijn kerncentrales dicht
vanwege groot onderhoud, waar-
door de vraag naar Nederlandse
stroomstijgt.

Er zijn geen indicaties voor een
daling vande stroomprijs.
De Nederlandse stroommarkt

ismeer dan tien jaar geleden geli-
beraliseerd. Vraag enaanbodont-
moeten elkaar op de Amsterdam
Power Exchange (APX), en zo ont-
staat een prijs. Energiebedrijven,
multinationals, speculanten: een
reeks partijen handelt op deze
stroombeurs.Elkedagwordtdaar
een stroomprijs vastgesteld voor
de volgendedag.
Van januari tot en met juli dit

jaar kostte een megawattuur
stroomgemiddeld €48. In augus-
tus kwamde gemiddelde stroom-
prijs uit op €58 permegawattuur.
Ter vergelijking: in augustus vorig
jaar lagde stroomprijs op€33.

Handelaren verwachten dat de
elektriciteitsprijsdit jaarnietmeer
onderde€60permegawattuuruit-
komt.Daarmee zal voorheel 2018
de elektriciteitsprijs hoogstwaar-
schijnlijk bovende€52permega-
wattuuruitkomen.
Stroom is daarmee in vijf jaar

nietmeer zo duur geweest als dit
jaar. Mocht de elektriciteitsprijs
dezeherfstonverwachtpiekenom-
dathetkouderwordtdanverwacht,
dankan2018makkelijk het duur-
stestroomjaarwordensinds2007.
‘Alle signalen wijzen erop dat

deprijzenzullenoplopen,ookvol-
gendjaarnog’,zegtTomdenHeijer
van Powerhouse, een onderdeel
van Essent. Steenkool wordt bo-
ven het langjarig gemiddelde ver-
handeld.CO2-prijzenliggenboven
de €20. Dat is het tienvoudige van
eenpaar jaar geleden.
Gasprijzen zijn hoog. Neder-

Gas, kolen en CO2 zijn duur en vraag is hoger door gesloten kerncentrales in België

Consument
merkt nu alleen
iets van hogere
prijs bij afsluiten
nieuw contract
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elektra,maarookvoortransporten
belastingen.Huishoudensgaande
komende jaren forsmeer betalen
voordeOpslagDuurzameEnergie
(ODE).Daarmeemoetendeprojec-
tenwordengefinancierddieNeder-
land op termijn klimaatneutraal
gaanmaken:zonnepanelen,wind-
turbines, aardwarmte.

Enwiezijndewinnaars?Alleko-
lencentralesengascentralesstaan
aan: zij verdienen geld, ook al zijn
deprijzenvoorgrondstoffengeste-
gen.Enverderewinnaarszijnmen-
sen enbedrijven die een langjarig
energiecontracthebbengesloten,
tegen lagere kosten dan de huidi-
gemarktprijs, zegt DenHeijer. ‘Al
zit daar natuurlijk ookwel wat ge-
lukbij.’

€58
De gemiddelde stroomprijs

kwam in augustus op €58 per
megawattuur, € 10 hoger dan

het gemiddelde van de
maanden ervoor.

land heeft verschillende plekken
om gas op te slaan. Dat gebeurt
in de zomer, als er weinig vraag is
naar gas endeprijs dus laag: inde
winter, wanneer het koud is en de
vraag hoog, kan het gas uit de op-
slagwordengehaald.
‘De gasopslagen zijn nu onder

het gemiddelde gevuld’, zegt Den
Heijer, die in het verledenwerkte
alshandelaaropeenenergiedesk.
Dusmoet er nog gas aan het net
worden onttrokken om in de op-
slagte injecteren. ‘Daniserminder
beschikbaarenstijgendeprijzen.’
Omdat in België kerncentra-

les uit staan, importeert dat land
stroomuitNederland.Meer vraag
bijgelijkblijvendaanbod—Neder-
land kan niet ineens zijn stroom-

productie fors opschroeven—be-
tekent ook dat de prijzen stijgen.
‘Alsdenucleaire installaties inBel-
gië weer aan gaan, is de verwach-
ting dat de stroomprijzen hier
weerzullendalen’,zegtDenHeijer.
‘Maarvoorlopig liggendekerncen-
trales stil.’

Wiemerktwatvandehogeelek-
triciteitsprijs? De burger als eind-
gebruikernogniet,zegtDenHeijer.
‘Mensenbetrekkenhunenergiete-
gen een vast tarief.Maar iedereen
die nu een nieuw contract moet
afsluiten, zal waarschijnlijkmeer
gaanbetalen.’

Het laat zich lastig voorspellen
met hoeveel de energierekening
gaatoplopen.Wantderekening is
opgebouwduitdeprijsvoorgasen
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