
 

Wat doen de energieprijzen?  
Er heerst onrust op de energiemarkten  

De prijs van gas en elektriciteit is van allerlei factoren afhankelijk en daarmee van 

invloed op de energieprijzen. Op de energiemarkt in het tweede kwartaal van 2014 

draaide het om prijsbewegingen en emotie.  

De gasmarkt is goed bevoorraad en dat drukte de afgelopen periode(n) de prijs. Het 

overschot op de gasmarkt is te verklaren door het milde winterklimaat, waardoor de 

vraag voor verwarmingsdoeleinden minder was.  Op de elektriciteitsmarkt drukte het 

groeiende aanbod van zonne-en windenergie de prijs. Tevens is de verwachting dat er 

meer productiecapaciteit bij zal komen door nieuwe kolencentrales in Nederland 

(Rotterdam en Eemshaven).  

Echter doet momenteel de toenemende 

onrust in de wereld (Oekraïne/ Israël / Irak) 

de gasprijzen (en olie) stijgen. Vanwege de 

vreselijke vliegtuigramp en de mogelijke 

sancties tegen Rusland en Oekraïne, worden 

mogelijke inperkingen van gasimporten uit 

Rusland genoemd. Deze onzekerheid over 

de gasleveringen vanuit Rusland deed de 

gasprijzen en elektriciteitsprijzen 

kortstondig fors stijgen.  

Daarbij dreigt Rusland de EU met een verhoging van de gasprijs, als reactie op de 

economische sancties die de EU afgelopen week afkondigde.  

De elektriciteit- en gasmarkt blijft de 

komende periode afhankelijk van 

omstandigheden rondom Oekraïne, Irak, 

Israël en de ontwikkelingen op de CO2 markt 

en de weersverwachtingen. De vreselijke 

vliegtuigramp leidde even tot fluctuaties en 

paniek op de energiemarkt, de stijging voor 

elektriciteit lijkt echter deels weer hersteld. 

Bij verdere escalatie kunnen deze 

geopolitieke spanningen een verdere 

opwaarts effect hebben op de energieprijzen. Verder is het denkbaar dat de 

elektriciteitsvoorziening in België (problemen kernreactoren) en door politieke 

maatregelen in Duitsland, het aanbod op termijn wat minder kan zijn, wat weer van 

invloed kan zijn op de elektriciteitsprijzen.  

Benieuwd naar de uitgebreide marktvisie van Energie Adviesbureau ‘Het Snoer Om’?              

Bel: 06-44 39 39 12  of bezoek de website: http:// www.het-snoer-om.nl

 

 

 

 

 

 

 

Een belangrijke activiteit van 

onze dienstverlening is het 

adviseren over het 

inkoopmoment van gas en 

elektriciteit in een sterk 

concurrerende, fluctuerende en 

intransparante markt. 

Wij helpen u graag kosten te 

besparen. 
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Disclaimer 

Dit document is met de grootst mogelijke 
zorg samengesteld. Toch is het niet uit te 

sluiten dat de informatie niet juist, 
onvolledig en/of niet up-to-date is. De 

juistheid en volledigheid van deze 
informatie kan dus niet worden 

gegarandeerd. Onjuistheden kunnen 
voorkomen. Energie Adviesbureau ‘Het 
Snoer Om’ is hiervoor niet aansprakelijk 

en aanvaard geen aansprakelijkheid voor 
schade die het directe of indirecte gevolg 

is van de opgenomen informatie. 
Op geen enkele wijze kunnen rechten 

worden ontleend aan de in dit document 
aangeboden informatie. 

 

 


