
 

 

 
Vragen en antwoorden: Meet the Analyst online, 11 december 2012 
 
Is het verstandig om nu januari, februari en maart vast te gaan leggen of is er een beter 
alternatief met betrekking tot de TTF 101? 
Nee, daarvoor is het nu te laat.  
 
Waarom daalt de powerprijs minder hard dan de kolen- en CO2-prijs? 
Kolen zijn niet de enige grondstof die de powerprijs bepaald. Samen met de 
gaseenheden wordt de uiteindelijke kostprijs bepaald. Daarnaast spelen 
grenscapaciteiten een rol. Goedkope energie uit Duitsland komt bijvoorbeeld niet altijd in 
Nederland terecht. Tijdens de piekuren in Nederland moeten er duurdere gaseenheden 
aangezet worden die de prijs omhoog stuwen. 
 
Waarom is in maart de TTF prijs toch nog eens onder de kolen gezakt? 
Door het (extreem) warme weer in maart van dit jaar.  
 
Wat is volgens Essent een reële targetprijs in 2013 voor gasinkoop 2014? 
Op korte termijn lijkt het erop dat het warmer wordt en de prijzen zijn de afgelopen 
dagen naar beneden gegaan. Jan/Feb eind deze week/begin volgende week. Wellicht 
dagelijks in de gaten houden evenals de weersverwachting. 
 
Waarom komt er geen Shale gas uit de US naar Europa (middels LNG)? 
Dit mag niet van de regering Obama. Wellicht dat dit in de toekomst wel gaat gebeuren, 
maar dan hebben we het op zijn vroegst in 2018. 
 
Is er, met alle ervaringscijfers die er zijn, een seizoen (lente, zomer, herfst, winter) 
waarin het beste ingekocht kan worden? 
Huidige gebeurtenissen in de huidige markt zijn van invloed. Op dit moment is dat 
bijvoorbeeld het koude weer. Inkoopmoment spreiden. Kijk goed naar de trend van de 
powerprijs en andere commodities die de powerprijs sturen (gas, kolen) 
 
Ik hoor heel veel over productie E op basis van Kolen en Gas, hoe is de groei van 
biomassa? 
De invloed van biomassa is klein en is afhankelijk van het subsidie beleid van de 
overheid. Ook het regeringsbeleid in onze buurlanden is van belang, bijvoorbeeld de 
vorming van een nieuwe regering in Duitsland. Hierdoor kan het huidige subsidie beleid 
op zon- en windenergie veranderen. 
 
Wat kan er effect hebben op Gas? 
Het weer, storingen en onderhoud van pijleidingen en productielocaties kunnen effect 
hebben op gas. Ook de olie- en de kolenprijs (als alternatief voor E productie en de Co2 
prijs) kunnen van invloed zijn. 
 
Wat zijn precies flexkosten bij energieleveranciers? 
Op de markt kun je gas kopen in een volume per dag dat betekent dat je ieder uur 
hetzelfde moet afnemen. Dit doen de meeste klanten niet. De meeste bedrijven 
gebruiken in de ochtend meer energie dan in de middag, op werkdagen meer dan in de 
weekenden en op een koude dag meer dan op een warme dag. Omdat je wilt beschikken 
over deze flexibiliteit in het afnemen van energie betaal je een flexpremie = flexkosten. 
 


