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Het plan: een prijsplafond op de elektriciteitsmarkt (Day Ahead Market APX)
voor stroomlevering met lage marginale kosten zoals zon, wind, kern en
waterkracht
• De elektriciteitsmarkt werkt op marginale kosten basis
• De laatste centrale die aangaat om aan de stroomvraag te voldoen, bepaalt de uiteindelijke
stroomprijs
• Zon- en windstroom hebben geen marginale kosten, want wind en zon zijn gratis en staan dus
vooraan in de rij, waterkracht en kernenergie hebben lage marginale kosten en komen er vlak na
• Op dit moment is de productie van stroom uit zon, wind en kernenergie meestal niet genoeg voor
het invullen van de gehele vraag naar stroom (meer dan 95% van de uren op de APX)
• Daarom draaien er ook andere centrales als kolencentrales en gascentrales, die hoge marginale
kosten hebben (doordat ze steenkool en aardgas moeten inkopen om stroom te produceren)
• De laatste centrale die nog aangaat om aan de stroomvraag te voldoen bepaalt de
elektriciteitsprijs, dit is nu bijna altijd een gascentrale en dus is de prijs van stroom zeer hoog
• De leveranciers van elektriciteit uit zon, wind, kernenergie en waterkracht krijgen hierdoor ook een
hoge vergoeding (nl. de stroomprijs), terwijl de kosten voor deze stroom niet gestegen zijn
• Daarmee functioneert deze markt momenteel niet efficiënt en zijn er overwinsten bij de
leveranciers van zon-, wind-, water- en kernstroom
• Indien de vergoeding begrensd wordt op de APX Day Ahead Market zouden leveranciers van dit
type stroom nog steeds winst maken maar minder overwinst
• In de elektriciteitsmarkt ontstaat een significant lagere prijs door het prijsplafond voor burgers en
bedrijven, zonder dat er tekorten aan stroom ontstaan of toekomstige investeringen worden
geremd
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Day ahead merit order selecteert voor ieder uur de goedkoopste mix aan
beschikbare opwek om aan de vraag te voldoen

Prijs in €/MWh

Stroomvraag in een bepaald uur
Gascentrale bepaalt de prijs

Gevraagde stroom in MWh

Een day-ahead merit order voorbeeld voor een bepaald uur

Om te bepalen wat het effect zou zijn van deze maatregel op de
consumentenprijzen, kijken we eerst naar het aandeel zon en wind in de
elektriciteitsmix (1/2)
• Het aandeel zon en wind is in de afgelopen jaren sterk gestegen
• Bij een voortzetting van de huidige trend kan het aandeel in 2022 boven de 30%
uitkomen
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Om te bepalen wat het effect zou zijn van deze maatregel op de
consumentenprijzen, kijken we eerst naar het aandeel zon en wind in de
elekrticiteitsmix (2/2)
• Het aandeel hernieuwbare opwek verschilt echter van maand tot maand en van uur
tot uur
• Door de hoge productie uit zon was het aandeel in augustus ruim 35%
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Vervolgens moeten we kijken naar hoe de stroomvraag verder ingevuld
wordt en welke prijzen van fossiele brandstoffen er gelden
• Als we kijken naar de activiteit van de andere elektriciteitscentrales in ENTSOE data,
zien we dat kerncentrales, kolencentrales en gascentrales ook draaien
• Zoals de grafiek hieronder laat zien (blauwe lijn), zijn de gascentrales doorgaans de
laatste centrales die aangaan in de merit order en bepalen zij daarmee vaak de
stroomprijs
• Eigenlijk alleen indien zon- en windstroom de volledige vraag invullen (rode lijn naar 0)
staan de gascentrales uit
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Op basis van het aandeel zon en wind in de e- mix, de prijsbepalende laatste
centrale en het prijsplafond (cap) kunnen we berekenen wat de
stroomprijsreductie is van deze maatregel
• Stel de gasprijs is g EUR/MWh
• Stel een gascentrale sluit de merit order x% van de tijd1 en bepaalt dus de stroomprijs
• Stel deze centrale heeft een efficiency van 0.6 en daarbij een CO2 uitstoot van 340 kg
CO2/MWh (RVO emissiefactor aardgas gedeeld door efficiency)
• Stel de CO2 prijs is c EUR/t
• Dan is de normale stroomprijs (x% van de tijd) = (g/0.6 + c*0.34)
• Stel de maximale compensatie voor zon- en windstroom is z EUR/MWh
• Stel het gemiddelde aandeel van zon- en wind in de stroommix is a
• Dan is de nieuwe gemiddelde stroomprijs bij een cap z en na terugsluis voor x% van
de tijd = (1-a)*(g/0.6+c*0.34) + a*z
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Dit zal niet altijd opgaan, maar in het huidige systeem en bij de huidige omstandigheden het overgrote deel van de tijd. Indien
een kolencentrale de merit order zou sluiten, zou er echter ook een terugsluis plaats kunnen vinden, maar die zal minder groot
zijn. Vandaar dat dit daarom een lichte overschatting geeft van de uiteindelijke stroomprijsreductie.
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Een voorbeeld berekening o.b.v. de situatie van eind augustus 2022 laat zien
dat deze maatregel de gemiddelde stroomprijs met ong. 25% kan laten dalen
• Stel gasprijs g = 300 EUR/MWh (situatie eind augustus 2022 tussen de 250 EUR/MWh
en 350 EUR/MWh)
• Stel CO2 prijs c = 100 EUR/t CO2 (situatie eind augustus 2022
• Stel de vergoedingscap van zon en wind z = 100 EUR/MWh (bij een LCOE van 50
EUR/MWh gebaseerd op een WACC van 8% een nog forse winst)
• Stel het aandeel zon en wind in de stroomproductie a = 0.39 (mei 2022)
• Stel de gascentrales sluiten de merit order x = 75% van de tijd
• Dan is de huidige gemiddelde stroomprijs op deze momenten = (g/0.6 + c*0.34) = 534
EUR/MWh
• Dan is de nieuwe gemiddelde stroomprijs bij een cap z en terugsluis op deze
momenten = (1-a)*(g/0.6+c*0.34) + a*z = 365 EUR/MWh
• De nieuwe prijs is dan 365/534 = 68% van de huidige prijs voor 75% van de tijd
• Zo behalen we dus een 32% reductie van stroomprijs voor consumenten voor 75% van
de tijd
• Indien er in de overige 25% van de tijd dat de gascentrales de merit order niet sluiten
geen besparing is, komen we uit op 24% stroomprijsreductie gemiddeld1
1 Waarschijnlijk treedt er op de overige momenten ook enige besparing op omdat bijvoorbeeld de kolenprijzen en de CO2 prijzen
ook hoog liggen, maar is deze besparing minder groot
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Een extra check met historische data laat zien dat de besparing die we
ramen goed overeenkomt met de historische gegevens
• Met behulp van historische gegevens kunnen we uitrekenen wat de besparing zou zijn
geweest bij een prijsplafond voor hernieuwbare opwek
• In tegenstelling tot de vorige aanpak, rekenen we hierbij ook door wat de effecten zijn
het zogenaamde ‘profieleffect’ 1 van hernieuwbare opwek op het besparingspotentieel
van het prijsplafond
• We gebruiken hiervoor de uurlijkse elektriciteitsprijs (day-ahead) in combinatie met de
uurlijkse opwek van zon, wind en overige conventionele opwek (gas, kolen etc.) voor
de maanden juli en augustus
• Een prijsplafond van €100 per MWh voor hernieuwbare opwek resulteert hierbij tot het
volgende:
Juli + Augustus
Aandeel hernieuwbaar

Augustus

Eerste week Juli Laatste week Augustus

36%

36%

45%

34%

E-prijs zonder prijsplafond

375 €/MWh

445 €/MWh

267 €/MWh

585 €/MWh

E-prijs met prijsplafond

303 €/MWh

356 €/MWh

213 €/MWh

452 €/MWh

19%

20%

20%

23%

% besparing op stroomprijs

• De laatste week augustus komt uit op 23% stroomprijsbesparing en dit komt goed
overeen met de modelraming van 24%
1: Wanneer er meer hernieuwbare elektriciteitsproductie is daalt de elektriciteitsprijs over het algemeen, doordat de duurdere
centrales uit de merit order ‘gedrukt’ worden
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De berekening geeft voor de huidige en iets andere omstandigheden een
beeld van de effecten
• Dit is een voorbeeld berekening die de orde grootte van het effect van deze
maatregel bij deze omstandigheden bepaalt1
• Deze berekening is een benadering die voor de korte termijn werkt en waarin tot op
zekere hoogte veranderingen (andere gasprijs etc) in meegenomen kunnen worden
• Indien de gasprijs zou stijgen naar 400 EUR/MWh en de omstandigheden verder gelijk
blijven, zou de prijsreductie 25% zijn; en bij een daling naar 200 EUR/MWh, 21%
• Indien het aandeel zon en wind daalt naar 30% en maar gascentrales daarmee de merit
order 80% van de tijd zouden sluiten, zou de prijsreductie 20% zijn

• De komende periode zullen de parameters van de berekening waarschijnlijk
veranderen
• Zon heeft een grotere kannibalisatie (dat de prijs naar 0 gaat) dan wind en daarom zal
de besparing een groter deel van de tijd (parameter x) optreden in de winter
• Ook is de elektriciteitsvraag hoger in de winter dan in de zomer en zullen
gascentrales wellicht meer gaan draaien
• Daarmee zou het prijsverlagend effect van de maatregel de komende tijd verder
kunnen toenemen

1 De werkelijkheid is complexer dan deze modelinschatting maar de basisaannames waar het model op berust zouden in de
meeste omstandigheden valide moeten zijn voor dit doeleinde, maar zullen in extemere omstandigheden kunnen afwijken.
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Deze maatregel is direct van invloed op leveranciers van zon-, wind-, wateren kernstroom en indirect op eigenaren van zon- en windparken
• Het prijsplafond is alleen van toepassing op leveranciers aan de APX Day Ahead
Markt
• Dus deze maatregel heeft geen invloed op contracten die al zijn afgesloten tussen
partijen buiten deze markt om
• Wat nu vaak gebeurt is dat een producent van stroom uit een wind- of zonnepark een
lange termijn contract sluit met een leverancier voor de levering van de stroom
• Stel deze leverancier koopt windstroom in tegen een langjarig contract van € 60 per
MWh. Stel de APX Day-Ahead prijs is veel hoger ( bijv. € 300 MWh) dan zal de
leverancier zijn stroom nu kunnen verkopen en daar veel winst op maken.
• Doordat dat leverancier echter in het voorstel moet aangeven welk deel van de
stroom uit zon, wind, water of kern komt zal hij op de APX geconfronteerd worden met
het prijsplafond (bijv. € 100 per MWh) en dus zal zijn overwinst sterk verminderen.
• Indirect gaat dit bij het aflopen van het contract tussen de leveranciers en de
producent van windstroom in dit voorbeeld ook invloed hebben, want de overwinst
van de leverancier kan nu niet meer ”gedeeld” worden met de producent
• Voor producenten van zon- en windstroom, die rechtstreeks leveren aan de APX zal
het prijsplafond direct invloed hebben op hun inkomsten
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Deze maatregel heeft een sterker prijsreducerend effect naarmate de gas- en
CO2 prijs hoger zijn en dit effect ‘verdwijnt’ zodra de prijzen zakken tot
normalere niveaus
• Deze maatregel heeft een sterker prijsreducerend effect naarmate de gasprijs en CO2
prijs hoger zijn
• In algemene zin zal ook een stijging van het aandeel zon en wind in de stroommix
prijsreducerend werken omdat het in de merit order de duurste centrales wegduwt
• Verder zal deze maatregel ook automatisch ‘verdwijnen’ wanneer de prijzen van
fossiele brandstoffen weer dalen tot lagere niveaus (en de gasstroomprijs onder de
cap valt)
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