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Wat is de definitie van schaliegas? 

Schaliegas zit in tegenstelling tot conventioneel gas niet in een bel in de grond maar zit 

vast in stenen (schalie). Om dit gesteente te bereiken, worden boringen gezet die, 

wanneer eenmaal de steenlaag is bereikt, horizontaal worden voortgezet. 

Aangezien boringen niet voldoende zijn om het gas te doen vrijkomen, dient de boorput 

te worden gestimuleerd. Dit gebeurt middels een techniek die hydraulisch 

fractureren, fraccen of (Engels) "fracking" genoemd wordt. Hierbij worden onder hoge 

druk grote hoeveelheden water, zand en chemicaliën ingespoten. Door de grote druk 

breekt het gesteente. De ontstane scheurtjes worden open gehouden door het 

ingespoten zand, zodat het gas omhoog kan worden gepompt. 

 

Welke voordelen heeft schaliegas op de prijs? 

Met de ontdekking van schaliegas vergrootte de voorraad gas enorm. Helaas was het nog 

heel kostbaar om het uit de grond te halen. In de VS zijn de technieken intussen verder 

ontwikkeld waardoor de kosten lager zijn. Hierdoor is de gasprijs daar flink gedaald maar 

met name omdat bijna iedere boer gas uit de grond pompt waardoor er nu een groot 

overschot is. De kolen die voorheen nodig waren in de VS komen nu onze kant op 

waardoor onze kolenprijs daalt. Hopelijk komt de techniek ook nog onze kant op zodat 

wij hier ook kunnen en mogen beginnen met ontginnen. Helaas zijn daar nog wel wat 

politieke beslissingen voor nodig voordat het zover is. 

 

Waarom betalen we in Nederland de hoogste prijs t.o.v. onze buurlanden? Power. 

Er is slechts beperkte grenscapaciteit dus er is niet zoiets als een Europese prijs. De 

Duitsers en Belgen kunnen profiteren van goedkope kerncentrales en zonne-energie die 

daar wordt opgewekt. Wij profiteren daar ook van maar slechts tot het maximum in 

grenscapaciteit. Daarboven zijn we afhankelijk van onze eigen duurdere gas en 

kolencentrales. De regering in de omliggende landen heeft een ander subsidie beleid wat 

ervoor zorgt dat de investeringen in de goedkope zonne- en windenergie zo fors zijn 

toegenomen.  

 

Wat is jullie advies voor aan/verkoop van power in 2014? 

Het Backloading voorstel wat er nu ligt waardoor CO2-prijzen wellicht duurder gaan 

worden, zou de prijs van CO2-certificaten en daarmee de stroomprijzen kunnen laten 

stijgen. Dan zou je nu dus je prijs willen vastzetten. Ook als je gelooft dat na de 

zomervakantie het herstel begint is nu een goed moment. Als je gelooft in het verder 

dalen van de kolenprijs en/of het uitblijven van economisch herstel dan moet je nog even 

wachten en kun je het beste variabel inkopen zodat je tzt snel kunt handelen als er een 

event plaatsvindt. 

 

Aan welke voorwaarden moet voldaan worden om in Duitsland (een deel van) elektriciteit 

in te kopen? 

De klant of leverancier moet dan kunnen beschikken over over-grenscapaciteit. Deze is 

zo duur dat je uit komt op de huidige Nederlandse prijs. Dus er is geen voordeel mee te 

behalen. 

 

België base is nu 43 euro, cal 14 nog lager. Gaat de markt in Nederland ook deze kant 

op? 

Als we in Nederland meer zonnepanelen en windmolens plaatsen kan dat zeker. 

 

 

 



 

 

 

Welk advies hebben jullie voor een nieuwkomer op de CO2-markt. 

De prijs zal waarschijnlijk stijgen bij ieder akkoord in het Europese parlement. Analisten 

van Point carbon denken tot 5,50 Euro. Door de steun van Merkel zal de prijs niet snel 

meer onder de 3,50 Euro zakken. 

 

Vanaf 2009 is het piektarief van elektriciteit fors gedaald. Het daltarief is echter relatief 

stabiel gebleven. Dit ondanks een dalende kolenprijs. Hoe komt dat? 

Juist het daltarief is ook gedaald, alleen afhankelijk van de schaal in een grafiek valt  het 

minder op ten opzichte van de daling in de peakprijs. Deze beweging is veel forser 

geweest doordat in de omliggende landen fors is geïnvesteerd in zonne-energie. Deze 

energiebron met een variabele kostenvoet van bijna 0 heeft daarmee de gascentrale 

vervangen die normaal voor de opwekking tijdens de peak uren zorgde.  

De basis van de energieopwekking in NL blijft kolen, door de forse daling daalt de 

absolute prijs voor peak en offpeak. 

 


