
 
 

Wat doen de energieprijzen?  
Het vervolg van 2014  (mogeli jke black-out  Be lgie)  en begin 2015  (dalende ol iepr ijs )  

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

invloed op de energieprijzen. Deze nieuwsbrief is een vervolg op onze laatste 

nieuwsbrief van juli 2014. Op de energiemarkt in het 3e en 4e kwartaal van 2014 

draaide het om prijsbewegingen en onzekerheid.  

Vanaf augustus steeg de vraag en de prijzen van energie o.a. door de uitschakeling 

van 3 Belgische kerncentrales en aantal Nederlandse kolencentrales. Er waren zorgen 

dat het aanbod in de winterperiode verminderd zou kunnen zijn, met mogelijke 

black-outs van het energienet in België als gevolg. 

Maar ook door toenemende onrusten in 

Oost-Oekraïne werden de energieprijzen 

volatiel. Als in eind oktober de energie-

ministers van Rusland en Oekraïne het eens 

worden over de gasprijs die Oekraïne deze 

winter moet betalen voor Russisch gas, 

komt de gasprijs (neerwaarts) onder druk te 

staan. De lagere oliekoersen en de relatief 

hogere temperaturen speelden hierbij ook 

een rol.  

2015 

Het nieuwe jaar is vervolgens begonnen met verdere daling van de energieprijzen 

door aanhoudend warm weer en een lage en steeds maar dalende olieprijs zorgen 

voor lagere gas- en kolenprijzen. Daarbij zijn er op dit moment geen verdere 

escalaties m.b.t. geopolitieke spanningen en is er sprake van goede (gas) aanvoer en 

een lage industriële vraag.  Afgelopen week is de gasprijs (levering 2016) net als de 

elektriciteitsprijs gestabiliseerd, dit door de lagere temperaturen die richting de 

seizoensnorm gingen.  

Hoe de prijsvorming op de elektriciteits- en gasmarkt de komende weken zal 

verlopen, hangt af hoe snel de handel weer aantrekt en wat er met de (Europese) 

temperaturen en grondstofprijzen gebeurt. Een dalende eurokoers en een hogere 

Co2 prijs en nieuwe geopolitieke spanningen in de wereld kunnen daarbij mogelijk 

een opwaarts effect hebben.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij helpen u graag kosten te 

besparen in een sterk 

concurrerende, fluctuerende en 

intransparante energiemarkt 
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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. Op alle leveringen en diensten zijn 

de Algemene voorwaarden van Energie 
Adviesbureau 'Het Snoer Om' van toepassing 

zoals gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel Oost Nederland (onder nummer 

58089845). 
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Energiebelasting- en netwerktarieven 

Naast de prijs voor levering, worden uw energiekosten ook bepaald door kosten 

voor transport (netbeheer) en belastingen (btw, energiebelasting en opslag 

duurzame energie). 

Ook in 2015 worden er weer wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de 

energiebelasting.  

Naast de (jaarlijkse) verhoging van de energiebelastingtarieven is het Rijk ook 

van plan om per 1 januari 2015 de heffingskorting te verlagen. De heffingskorting 

is het bedrag dat in mindering wordt gebracht op de energiebelasting over uw 

elektriciteitsverbruik.  

In 2015 gaat ook de opslag duurzame energie (ODE) weer stijgen. De ODE is in het leven geroepen om de regeling 

Stimulering Duurzame Energie (SDE+) te financieren. De tarieven zijn tot en met 2016 wettelijk vastgelegd. Wegens 

beleidswijzigingen door de overheid komen de extra kosten voornamelijk bij het bedrijfsleven terecht (2e en 3e 

belastingschijf). Indien u meer informatie wenst over de ontwikkelingen van de energiebelasting en netwerktarieven, neem 

dan gerust met ons contact op.  

Hoe duurzaam is uw investering in duurzame energie? 

Duurzame energie kan vanuit meerdere perspectieven interessant voor uw bedrijf 

zijn. Duurzame (groene) energie levert een aanzienlijke bijdrage aan de 

vermindering van uw CO2 uitstoot. Door diverse fiscale regelingen (o.a. subsidies 

en de EIA regeling) is duurzame energie voor veel bedrijven een haalbare optie 

geworden. Door het afnemen van groene elektriciteit of door het zelf op te 

wekken kan dit uw bedrijf een groener imago geven en daarmee een positieve 

invloed hebben op uw klanten. 

De terugverdientijd van bijvoorbeeld zonnepanelen kan gemiddeld variëren van 3 

tot en met 25 jaar. Veel bedrijven doen duurzaamheidsinvesteringen in een klimaat van een onzeker toekomstig 

overheidsbeleid en zullen daarmee moeten uitgaan van aannames. Het wordt daarmee steeds lastiger om te kunnen 

berekenen wat bijvoorbeeld de terugverdientijd c.q. rendement is.  

Wij helpen u graag bij het maken van keuzes rondom energie. Keuzes over duurzame energie horen daarbij.  

Met onze realistische visie op duurzame energie bieden we u contractbemiddeling voor uw leveringscontract bij de 

aankoop van zonnepanelen of een mini-windmolen, en de bijbehorende terugleveringsovereenkomsten met de 

energieleveranciers. Gedurende het gehele traject bieden wij u een professionele en zorgvuldige begeleiding en zijn wij uw 

aanspreekpunt. 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

http://www.het-snoer-om.nl/


 
 

 

 

 


