
Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

 

 

 

 

 
Marktmonitor, ontwikkeling van de groothandelsmarkt voor 
elektriciteit 2005 
 

Resultaten 

 

Den Haag, juni ’06 

Directie Toezicht Energie         Pagina 1 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

 

Projectnaam:  Monitoring groothandelsmarkt elektriciteit 

Projectnummer:  102214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directie Toezicht Energie 

Den Haag, juni ’06 

 

 

Jeroen Althoff 

Arno Meijer 

Koen Mulder 

Marcel Vermeulen 

Maria de Kleijn 

Directie Toezicht Energie         Pagina 2 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

Inhoudsopgave 

Samenvatting...........................................................................................................................................................5 
1 Inleiding...........................................................................................................................................................7 

1.1 Achtergrond en verantwoording...............................................................................................................7 
1.2 Aanpak.......................................................................................................................................................7 
1.3 Indicatoren ............................................................................................................................................... 8 
1.4 Proces....................................................................................................................................................... 8 
1.5 Leeswijzer ................................................................................................................................................. 8 

2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2005...........................................................................................................10 
2.1 Beschrijving van de groothandelsmarkt .................................................................................................10 
2.2 Marktontwikkelingen............................................................................................................................... 11 
2.3 Veranderingen in beleid..........................................................................................................................12 

3 Liquiditeit ....................................................................................................................................................... 13 
3.1 Inleiding...................................................................................................................................................14 
3.2 Handel op de Nederlandse spotmarktplaats APX.................................................................................16 

3.2.1 Aantal handelaren..........................................................................................................................16 
3.2.2 Verhandelde volume......................................................................................................................18 
3.2.3 ‘Churn rate’ APX............................................................................................................................18 
3.2.4 Effectief verhandeld volume APX..................................................................................................19 
3.2.5 Handelsmogelijkheden................................................................................................................. 20 
3.2.6 Prijsgevoeligheid van individuele transacties op de prijzen ....................................................... 22 
3.2.7 Perceptie van handelaren ............................................................................................................. 24 

3.3 Handel in gestandaardiseerde OTC termijncontracten.........................................................................25 
3.3.1 Aantal handelaren in gestandaardiseerde OTC contracten .........................................................25 
3.3.2 Verhandelde volumes................................................................................................................... 26 
3.3.3 ‘Churn rate’ OTC........................................................................................................................... 28 
3.3.4 Contractgrootte en type contracten ............................................................................................. 29 
3.3.5 Spreiding tussen bied- en laatprijzen .......................................................................................... 30 
3.3.6 Volatiliteit van de prijzen van OTC contracten............................................................................. 31 
3.3.7 Perceptie van handelaren ..............................................................................................................32 

3.4 Arbitrage tussen vergelijkbare contracten op verschillende marktplaatsen..........................................33 
3.5 Internationale vergelijking van de liquiditeit op marktplaatsen ............................................................35 

3.5.1 Spotmarkt ......................................................................................................................................36 
3.5.2 Termijnmarkt .................................................................................................................................38 

3.6 Arbitrage tussen Nederlandse en buitenlandse contracten ..................................................................43 
3.6.1 Arbitrage op de dag-vooruit veiling...............................................................................................43 
3.6.2 Arbitrage op de maandveilingen.................................................................................................. 44 

3.7 Conclusies.............................................................................................................................................. 46 
4 Transparantie................................................................................................................................................ 47 

4.1 Inleiding.................................................................................................................................................. 47 
4.2 Beschikbaarheid van informatie over de groothandelsmarkt voor elektriciteit.................................... 48 
4.3 Opinie over informatiebeschikbaarheid ................................................................................................ 49 

5 Mededinging.................................................................................................................................................. 51 
5.1 Inleiding...................................................................................................................................................52 
5.2 Spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit .........................................................53 
5.3 Concentratiegraad (HHI)........................................................................................................................54 

Directie Toezicht Energie         Pagina 3 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

5.3.1 HHI statisch...................................................................................................................................54 
5.3.2 HHI dynamisch .............................................................................................................................54 
5.3.3 Internationale vergelijking HHI.....................................................................................................56 

5.4 Prijzen van elektriciteit ............................................................................................................................58 
5.4.1 Ontwikkeling Nederlandse prijzen................................................................................................58 
5.4.2 Vergelijking met prijzen in het buitenland....................................................................................59 

5.5 Spark Spread ..........................................................................................................................................60 
5.5.1 Pieklast ...........................................................................................................................................61 
5.5.2 Basislast ........................................................................................................................................ 64 
5.5.3 Internationale vergelijking.............................................................................................................65 

 

Directie Toezicht Energie         Pagina 4 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

Samenvatting 
 

 

De Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit is een geliberaliseerde markt waarin alle afnemers vrij 

zijn hun leverancier te kiezen. Opgewekte energie, met name van thermische productie-eenheden, en 

geïmporteerde energie worden voornamelijk over-the-counter verhandeld. Daarnaast wordt ook bilateraal 

gehandeld en op beurzen. Producenten en leveranciers, maar ook pure handelaren kopen en verkopen zowel 

spot als termijncontracten. 

De belangrijkste externe ontwikkelingen in 2005 zijn het in gang zetten van uitbreiding van de binnenlandse 

productie, Europese consolidatie van energiebedrijven, het in gang zetten van het vormen een regionale 

markt, en een mondiale stijging van de energieprijzen. Sinds 2005 worden ook CO2 credits mondiaal 

verhandeld. 

Op de binnenlandse markt vallen vooral de prijsstijgingen en –schommelingen in de tweede helft van 2005 

op. De prijzen zijn in 2005 sterker gestegen dan in afgelopen jaren. Jaar-vooruit contracten stijgen in prijs 

vanaf januari 2005 met in totaal meer dan 20%. In de eerste helft van 2005 volgen de prijzen van dag-vooruit 

contracten de trend van 2004, zijn de prijzen op APX vergelijkbaar met EEX en Powernext, en is ook het 

aantal prijspieken vergelijkbaar met 2004.  De gemiddelde prijs en het aantal prijspieken voor dag-vooruit 

contracten nemen vanaf september 2005 opvallend toe ten opzichte van 2004: de gemiddelde prijs stijgt met 

meer dan 30%, en waar in 2004 de prijs op APX 2x boven €250 komt, gebeurt dat in de tweede helft van 2005 

62 keer. Vanaf medio november 2005 is de Nederlandse situatie vergelijkbaar met die van Frankrijk en 

Duitsland. Ook OTC termijncontracten laten in 2005 grotere prijsfluctuaties zien dan in 2004. Hogere prijzen 

en volatiliteit vertalen zich echter niet één op één in hogere spark spreads: waar de spark spreads van korte-

termijn piekcontracten ruim 50% gestegen zijn, met inachtneming van CO2 kosten, zijn de spark spreads van 

jaar-vooruit contracten ook zonder CO2 verdiscontering gedaald, in sommige contracttypes met meer dan 

50%, door hogere gasprijzen. Daarmee zijn er geen aanwijzingen dat de spark spread structureel hoger 

wordt. Er is echter nog geen volledige verklaring voor de hogere korte-termijn spark spreads.   

De Nederlandse marktplaatsen zijn het afgelopen jaar meer liquide geworden. Sinds 2005 kan op Endex niet 

alleen gecleared, maar ook gehandeld worden. Er zijn meer handelaren actief, en zowel de verhandelde 

volumes als de churn van zowel APX als OTC zijn met meer dan 15% toegenomen. De bied-laat spreiding van 

OTC contracten is 5-20% afgenomen, net als het prijsverschil tussen vergelijkbare APX en OTC contracten. 

De prijzen op APX blijven in gelijke mate als 2004 gevoelig voor additionele vraag. Een internationale 

vergelijking laat zien dat achterstand in liquiditeit ten opzichte van de Duitse markt kleiner wordt. Ook is de 

arbitrage tussen Nederlandse en Duitse prijzen verbeterd. 

De markt voor elektriciteitsproductie, gemeten aan de hand van opgesteld vermogen, blijft in 2005 sterk 

geconcentreerd: de concentratiegraad zonder importen mee te rekenen is 2020, en met importen 1725. 

Gemeten naar daadwerkelijk gerealiseerde productie, met inachtneming van importen, is de Nederlandse 

markt voor elektriciteitsproductie matig geconcentreerd met een concentratiegraad van 1648. Dit is een 

verbetering ten opzichte van 2004. De Nederlandse concentratiegraad is vergelijkbaar met de Duitse, lager 

dan die in meeste buurlanden maar hoger dan die in het Verenigd Koninkrijk.   

In 2005 hebben meerdere producenten aangegeven te willen investeren in nieuwe en vervangende 

productiecapaciteit. Het totaal van de ingediende plannen komt overeen met 30% van de huidige 

binnenlandse productiecapaciteit. Uitbreiding is van belang om aan de toekomstige vraag te kunnen voldoen, 

en lijkt een teken dat producenten genoeg prikkels hebben in de markt om te investeren. Van de geplande 
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eenheden zijn er meerdere kolengestookt; een teken dat de markt verwacht dat gas mogelijk duurder zal 

blijven dan kolen en de extra CO2 kosten van kolenverbranding dit verschil niet overbruggen. Hogere 

binnenlandse productie met een grotere nadruk op kolengestookte eenheden, in plaats van gasgestookte, kan 

verder helpen de Noordwest Europese markt tot stand te brengen: de spreads kunnen convergeren en de 

druk op grenspunten kan verminderen. 

De transparantie op de Nederlandse markt is licht verbeterd. Er is meer informatie beschikbaar over prijzen 

en volumes van OTC termijncontracten door de ontwikkeling van Endex; tegelijkertijd geven meerdere 

handelaren net als in 2004 aan dat zij de informatievoorziening onvoldoende vinden.  

DTe concludeert op basis van de analyses op liquiditeit, transparantie en mededinging, zoals hierboven 

samengevat en uitgebreid besproken in dit rapport, dat de marktwerking op de Nederlandse 

groothandelsmarkt voor elektriciteit in 2005 licht verbeterd is. 

 

 

Directie Toezicht Energie         Pagina 6 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

1 Inleiding 
 

1.1 Achtergrond en verantwoording 
De Directie Toezicht Energie (DTe) dient op basis van de Elektriciteitswet en Gaswet de mededinging te 

bevorderen in energiemarkten. DTe heeft hiertoe de wettelijke taak om deze markten nauwlettend te volgen 

en de Minister van Economische Zaken jaarlijks te rapporteren over de mate van daadwerkelijke 

marktwerking en doeltreffende mededinging op de verschillende energiemarkten.1 Daarbij dient DTe in de 

gaten te houden of de energiemarkten transparant en niet-discriminatoir zijn. In geliberaliseerde 

energiemarkten gekenmerkt door daadwerkelijke mededinging en voldoende transparantie, plukken 

eindafnemers waaronder consumenten uiteindelijk de vruchten van competitieve prijzen, een gedifferentieerd 

productaanbod en een kwalitatief goede dienstverlening. 

 

Het doel van deze monitor is om inzicht in de ontwikkeling van de markt te geven en tijdig knelpunten te 

signaleren die verdere ontwikkeling in de weg staan. De uitkomsten worden gebruikt om de oorzaken hiervan 

te onderzoeken en precieze maatregelen te adviseren om de marktwerking en mededinging te verbeteren 

waar nodig. Hierover zal later dit jaar gerapporteerd worden. 

 

1.2 Aanpak 
DTe heeft voor de inrichting van de monitor een aantal indicatoren geselecteerd, ingevuld en geïnterpreteerd. 

Deze indicatoren geven gezamenlijk een beeld van het functioneren van de groothandelsmarkt als geheel op 

systeemniveau, in 2005. Dit betekent bijvoorbeeld dat DTe met haar monitor zich niet richt op 

gedragsniveau. Zo rapporteert DTe niet over individuele bedrijven maar wordt op geaggregeerd niveau 

verslag gedaan. In het document Monitor methode groothandelsmarkt elektriciteit (hierna: MMGE) is een 

motivatie voor de selectie en een beschrijving van de indicatoren opgenomen.2  

 

DTe heeft voor de invulling van de indicatoren verschillende informatiebronnen aangesproken. DTe heeft bij 

producenten van elektriciteit productiegegevens opgevraagd om de structuur en de prestaties van de 

groothandelsmarkt voor elektriciteit kwantitatief te kunnen maken. Daarnaast heeft DTe een enquête 

toegestuurd aan vrijwel alle belangrijke spelers op de Nederlandse elektriciteitsmarkt. Met behulp van de 

resultaten van de enquête kan een inschatting worden gemaakt van de ontwikkeling van de liquiditeit van de 

groothandelsmarkt. Ten slotte heeft DTe gebruik gemaakt van een groot aantal openbare bronnen over onder 

andere de prijzen van elektriciteit en de aanwezige spelers in de groothandelsmarkt.  

 

De resultaten van de indicatoren worden waar mogelijk en verantwoord op de volgende wijze (niet limitatief) 

geïnterpreteerd. Ten eerste worden uitkomsten voor 2005 vergeleken met voorgaande perioden, een 

zogenaamde trendvergelijking. Ten tweede zijn waar mogelijk en relevant de resultaten vergeleken met het 

buitenland.  Ten slotte worden in een enkel geval de uitkomsten van de indicatoren gespiegeld aan een 

objectieve norm.  

 

                                                           
1 Elektriciteitswet 1998, artikel 5, lid3. 
2 DTe, Monitor methode groothandelsmarkt elektriciteit; Referentiedocument, Den Haag, juli 2005. 
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1.3 Indicatoren 
In welke contracten handelen partijen en welke volumes zijn hiermee gemoeid? Tegen welke prijzen wordt 

elektriciteit verhandeld, over welke informatie beschikken partijen, en hoe liggen de verhoudingen tussen 

partijen onderling? Op deze en andere vragen beoogt de monitor wholesalemarkt elektriciteit 2005 een 

antwoord te geven. DTe  hanteert drie categorieën indicatoren: liquiditeit, transparantie en mededinging.  

 

In een liquide markt vinden partijen elkaar makkelijk, komen contracten zonder noemenswaardige 

transactiekosten tot stand, en resulteren individuele transacties niet in grote prijsschommelingen. Een 

minder liquide markt maakt het voor marktpartijen lastiger om contracten af te sluiten. Bijvoorbeeld omdat 

voor de gewenste omvang, duur en termijn van het contract geen tegenpartij direct voorhanden is. Of omdat 

tegen de gegeven bied- en laatkoersen geen overeenstemming bereikt kan worden. Hoge transactiekosten en 

grote fluctuaties in prijs kunnen het vertrouwen van partijen in de markt doen verminderen. Potentiële 

toetreders tot de markt stellen zich hierdoor mogelijk meer terughoudend op. De liquiditeit is dan ook een 

graadmeter voor het functioneren van de markt.  

 

Onzekerheid bij marktpartijen over vraag en aanbod, maar ook informatie asymmetrie tussen partijen kan de 

marktwerking belemmeren. In het geval partijen over te weinig relevante informatie beschikken, is het lastig 

positie te kiezen in de markt. De indicator transparantie geeft aan in welke mate informatie wel of niet 

toegankelijk is voor marktpartijen. Tijdige beschikbaarheid van gegevens over actuele productie- en 

transmissiecapaciteit voor alle marktpartijen gelijk, bijvoorbeeld, kan de marktwerking faciliteren.  

 

De indicator mededinging gaat zowel in op de concentratiegraad als op de winstgevendheid in de markt. 

Hoge winstgevendheid kan duiden op een gebrek aan mededinging, maar winstgevendheid is ook een 

voorwaarde voor investeringen in productiecapaciteit. Voor de marktwerking is relevant in welke verhouding 

partijen tot elkaar staan. Concentratie aan de aanbodzijde kan erin resulteren dat vragende partijen op 

bepaalde momenten aangewezen zijn op een dominante aanbieder. Uitoefening van een economische 

machtspositie kan in aanmerkelijk hogere prijzen resulteren. De marktwerking is gebaat bij meerdere partijen 

die in extra piekvraag kunnen voorzien, juist op momenten van schaarste.. 

 

1.4 Proces 
Voor de monitor is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit diverse marktpartijen, waaronder 

handelaren, producenten en belangenbehartigingsorganisaties. De conceptteksten zijn verspreid onder de 

leden van de klankbordgroep met verzoek om reactie, en er is overleg gevoerd waarbij klankbordleden de 

mogelijkheid werd gegeven om op DTe-conceptteksten van het onderhavige rapport te reageren. De 

klankbordgroepleden hebben ook daadwerkelijk gebruik gemaakt van de mogelijkheid om zowel mondeling 

als schriftelijk te reageren op de conceptteksten. Concrete suggesties in de mondelinge en schriftelijke 

reacties voor verbetering zijn zo ver als mogelijk overgenomen. Het eindrapport is niet in de klankbordgroep 

besproken en komt geheel voor rekening van DTe. 

 

1.5 Leeswijzer 
Na dit inleidende hoofdstuk vindt u eerst een algemene, kwalitatieve beschrijving van de markt in 2005 en de  

ontwikkelingen daarin. De 3 hoofdstukken daarna presenteren de uitgewerkte resultaten van de indicatoren, 

gerangschikt in 3 categorieën, namelijk liquiditeit, transparantie en mededinging. Het rapport sluit af met een 

samenvattend overzicht van en de belangrijkste conclusies over de uitgewerkte indicatoren. 
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2 Belangrijkste ontwikkelingen in 2005 
 

2.1 Beschrijving van de groothandelsmarkt 
Over het jaar 2005 is in Nederland ongeveer 101 TWh aan elektriciteit geproduceerd en 14 TWh geïmporteerd, 

met name uit Duitsland.3 Het opgestelde productievermogen in Nederland komt in totaal uit op ruim 20 GW. 

Het productiepark in Nederland omvat onder meer kolen- en gasgestookte centrales, waarvan ongeveer 

dertig met een omvang tussen de 200 MW en 600 MW, vele grote en kleine warmtekrachtcentrales en één 

nucleaire installatie. Daarnaast wordt elektriciteit op kleinere schaal opgewekt door middel van wind-, zonne-

energie en biomassa. 

 

Producenten bieden elektriciteit aan op de groothandelsmarkt. Leveranciers nemen elektriciteit af voor 

distributie aan eindgebruikers. De prijs die op de groothandelsmarkt tot stand komt, wordt gewoonlijk 

doorberekend aan de eindafnemer. Een stijging van de groothandelsprijs werkt dan ook fors door in de 

consumentenprijs. Meer concreet: als de groothandelsprijs met 10% toeneemt, dan geeft dat 30 tot 40 Euro 

extra kosten voor een gemiddeld huishouden per jaar. Grote afnemers, met name de energie intensieve 

industrie, kopen zelf hun elektriciteit in. Ook zijn handelaren op de groothandelsmarkt actief die elektriciteit 

aan- en verkopen, maar niet zelf leveren. Sommige bedrijven zijn zowel producent, als leverancier, als 

handelaar. Vraag en aanbod van elektriciteit ontmoeten elkaar op verschillende marktplaatsen.  

 

Mar kt pl aat sen 

 

Voor levering van elektriciteit kunnen producenten en leveranciers onderling contracten overeenkomen. In 

dat geval spreken we van de bilaterale markt. Contractpartijen spreken dan onderling de specificaties 

(omvang, duur en termijn) van het contract af. Ook is het mogelijk gestandaardiseerde contracten af te 

sluiten. Dit is het geval op de OTC (over the counter) markt. Op deze marktplaats zijn voor standaard 

hoeveelheden elektriciteit contracten beschikbaar met verschillende looptijden en verbijzonderd naar 

meerdere termijnen. Op deze markt brengen makelaars vraag  en aanbod van elektriciteit bij elkaar. Voor 

partijen is het ook mogelijk zonder tussenkomst van makelaars te handelen in termijncontracten elektriciteit. 

Dit gebeurt op het elektronisch handelsplatform Endex. Hier worden zowel fysieke als financiële producten 

verhandeld. Naast de handel in termijncontracten bestaat er ook een spotmarkt voor elektriciteit. Het gaat 

hier om contracten voor levering van elektriciteit de volgende dag, de day-ahead markt. De handel in 

spotcontracten vindt plaats op het elektronisch handelsplatform APX voor elk uur van de volgende dag. 

 

De verschillende marktplaatsen op de wholesalemarkt voor elektriciteit zijn derhalve: 

 

- Bilaterale markt; 

- OTC markt (over the counter); 

- Day-ahead markt.   

 

Daarnaast is er de markt voor regel- en reservevermogen (ook wel de onbalansmarkt). Deze markt wordt 

onderhouden door TenneT, de beheerder van het landelijke hoogspanningsnet, ter handhaving van de 

balans. Partijen geven een dag van te voren biedingen op waartegen zij bereid zijn meer of minder te 

                                                           
3 TenneT (2006), Monitor  Leveringszekerheid 
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produceren dan in programma’s is opgenomen. Op basis van een biedladder komt de onbalansprijs tot 

stand. Tegen deze prijs verrekent TenneT de onbalans bij marktpartijen (veroorzaakt door af te wijken van 

programma’s) voor elk kwartier.   

     

 

Handel  

 

Producenten en leveranciers zijn doorgaans actief op alle marktplaatsen. Illustratief hiervoor is de 

inkoopcyclus die een leverancier doorloopt. Om aan de leveringsverplichtingen te voldoen kopen leveranciers 

over het algemeen in meerdere fasen in. Twee à drie jaar tot een maand voorafgaand aan de levering wordt 

het grootste deel van de verwachte vraag ingekocht via bilaterale contracten en lange termijn OTC contracten. 

Hoe dichter het leveringsmoment nadert, hoe preciezer de vraag kan worden ingeschat. Met korte termijn 

OTC contracten en APX wordt het grof ingekochte profiel dan meer in overeenstemming gebracht met het 

werkelijk te leveren profiel. Op de leveringsdag zelf wordt het profiel gladgestreken ofwel via OTC contracten 

in zogenaamde kwartieren elektriciteit ofwel via de onbalansmarkt. Pure handelaren zijn actief op alle 

marktplaatsen met uitzondering van de onbalansmarkt. Grote afnemers sluiten met name op de bilaterale 

markt contracten af.     

Tabel 1 biedt een schematisch overzicht van de marktplaatsen waarop de verschillende contracten worden 

verhandeld op de groothandelsmarkt voor elektriciteit. 

 

 

TenneT APX Endex Brokered 

OTC  

Bilateraal 

     

- spot      

- termijn      

     

- spot      

- termijn      

Bron: DTe 

 

2.2 Marktontwikkelingen 
In 2005 zijn een aantal belangrijke veranderingen ingezet met mogelijk grote gevolgen voor de Nederlandse 

groothandelsmarkt voor Elektriciteit: 

1. Uitbreiding van de binnenlandse productiecapaciteit  is ingezet . Dit is een trendbreuk ten opzichte 

van voorgaande jaren, waarin een geleidelijke afname van de Nederlandse productiecapaciteit werd 

voorzien. In 2005 hebben Electrabel, Eon, Nuon, Eneco en Delta aangegeven in de komende 5 jaar 

nieuwe centrales, waaronder ook kolengestookte, te willen bouwen en de levensduur van bestaande 

centrales te verlengen. Het totaal aan plannen zou leiden tot een capaciteitsuitbreiding van 30%.4 

2. Europese consolidatie is sterk toegenomen . Op Europees niveau zijn fusie- en overnameactiviteiten 

met 90% gestegen tot een waarde van $32,8 miljard. Er worden zowel internationale (Europese) 

bedrijven gevormd, als grote nationale bedrijven.  

                                                           
4 Het is niet waarschijnlijk dat plannen voor uitbreiding ook allemaal daadwerkelijk worden uitgevoerd.  
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3. Het vormen van een regionale markt is in gang gezet . Met regionale marktintegratie wordt maximale 

beschikbaarheid van grensoverschrijdende capaciteit en efficiënte grensoverschrijdende handel 

nagestreefd. De toezichthouders op de energiemarkten van Nederland, België en Frankrijk hebben 

hiertoe een gezamenlijke ‘roadmap’ opgesteld. Ook is de aanleg van een elektriciteitskabel tussen 

Nederland en Noorwegen goedgekeurd 

4. De prijzen op de groothandelsmarkt zijn gestegen.  Stijgende olie- en gasprijzen, en de start van de 

handel in CO2, hebben geleid tot hogere prijzen op de groothandelsmarkt en voor grootafnemers. 

Bij grootafnemers in de energie-intensieve industrie is onrust ontstaan over de financiële gevolgen 

van de hoge prijzen   

 

2.3 Veranderingen in beleid 
Naast de in gang gezette marktintegratie met België en Frankrijk en ook met Noorwegen zijn er in 2005 

stappen gezet om de bestaande transparantiebesluiten meer nadrukkelijk te implementeren, en is er een 

marktconsultatie geweest over de mogelijke vorming van virtual power plants (VPP’s). Over deze consultatie 

en de gevolgen ervan zal in 2006 worden gerapporteerd. In 2005 is verder de discussie over de splitsing van 

energiebedrijven in een commercieel en een netwerkbedrijf verder gevorderd (maar nog niet geëindigd).  
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3 Liquiditeit 
De liquiditeit van de handel in contracten op de Nederlandse groothandelsmarkt is het afgelopen jaar licht 

verbeterd. 

 

Positieve ontwikkelingen zijn 

• Een daling in de spreiding tussen bied- en laatprijzen van standaard OTC termijncontracten, een 

indicatie van lagere transactiekosten 

• De introductie van Endex als marktplaats voor beurshandel in termijncontracten, wat meer 

mogelijkheden biedt voor gestandaardiseerde OTC termijnhandel 

• Een verdere verbetering van arbitrage van prijsverschillen tussen verschillende contracten, wat duidt 

op een meer liquide (en transparante) groothandelsmarkt voor elektriciteit 

• De kleiner wordende achterstand met Duitsland wat betreft de liquiditeit op de groothandelsmarkt  

 

Anderzijds is waar te nemen dat 

• De liquiditeit van handel op de APX over het algemeen stabiel gebleven is 

• De fluctuaties in de prijzen van OTC termijncontracten groter geworden zijn, leidend tot een grotere 

onzekerheid en risico´s voor handelaren 
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3.1 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geeft DTe een overzicht van de ontwikkeling van de liquiditeit op de Nederlandse 

groothandelsmarkt voor elektriciteit in het jaar 2005. De laatste twee jaren heeft DTe eveneens over 

de ontwikkeling van de liquiditeit gerapporteerd, zodat de analyses in dit hoofdstuk voortbouwen op 

eerder werk.5

 

Een liquide groothandelsmarkt voor elektriciteit is een belangrijke voorwaarde voor het realiseren 

van handel in elektriciteit tegen zo laag mogelijke transactiekosten. Een liquide markt biedt 

voldoende mogelijkheden tot handel en individuele transacties hebben slechts een beperkte invloed 

op de groothandelsprijzen.6 In een liquide groothandelsmarkt zijn de risico´s voor handelaren klein 

en neemt daardoor het vertrouwen in de markt toe. Voor een nadere beschrijving van het begrip 

liquiditeit en een uitwerking van de belangrijkste indicatoren voor het bepalen van de mate van 

liquiditeit verwijzen wij naar het eerder genoemde MMGE-document. 

 

Figuur 1 geeft een ruwe indicatieve inschatting van DTe van de relatieve verdeling van het 

verhandelde volume op de Nederlandse groothandelsmarkt over de verschillende marktplaatsen in 

2005. 

Figuur 1 Relatieve verdeling van het verhandelde volume, % van totaal verhandelde volume 
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Bron: DTe op basis van gegevens uit de enquête, EC sector onderzoek, APX, Endex 

 
In dit hoofdstuk rapporteert DTe over de ontwikkeling van handel in contracten via de 

spotmarktplaats APX en OTC termijnhandel, inclusief Endex, op de Nederlandse 

groothandelsmarkt. De TenneT marktplaats voor balancering wordt niet nader onderzocht in deze 

                                                           
5 Onderzoek ontwikkeling liquiditeit elektriciteitsmarkt 2003-2004, maart 2004 en Marktmonitor, ontwikkeling van de 
groothandelsmarkt voor elektriciteit 2004-2005, juli 2005 
6  Bank for International Settlements (1999), Market liquidity: research findings and selected policy implications, Basel. 

Directie Toezicht Energie         Pagina 

14 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

monitor vanwege het specifieke karakter en de beperkte volumes. De bilaterale handel wordt 

eveneens niet behandeld vanwege een gebrek aan informatie. Daarnaast vindt een internationale 

vergelijking tussen Nederland en Duitsland en Frankrijk plaats. Tenslotte worden de 

arbitragemogelijkheden voor vergelijkbare contracten tussen de verschillende nationale en 

internationale marktplaatsen onderzocht. 

 

Voor de uitvoering van de analyses heeft DTe (openbare) data over de prijzen van contracten 

gebruikt van Platts. Daarnaast hebben APX en Endex gegevens aangeleverd over o.a. het aantal 

(actieve) handelaren en verhandelde volumes. De data over import is afkomstig van de website van 

TSO auction. Daarnaast maakt DTe gebruik van openbaar beschikbare studies, zoals het recentelijk 

sectoronderzoek van de Europese Commissie naar de energiemarkt.7 Tenslotte gebruikt DTe 

kwalitatieve en kwantitatieve informatie uit de DTe enquête onder handelaren actief op de 

Nederlandse groothandelsmarkt. 

 

                                                           
7 Europese Commissie, 2006, preliminary report Sector inquiry on the gas and electricity markets, Brussel, 16 februari 2006. 
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3.2 Handel op de Nederlandse spotmarktplaats APX 

 

De liquiditeit op de APX is in het jaar 2005 niet verder toegenomen ten opzichte van eerdere jaren, 

maar vergelijkbaar. De belangrijkste indicator voor APX als liquide marktplaats, het effect van 

additionele vraagbiedingen op de APX prijs, laat ten opzichte van eerdere jaren weinig verandering 

zien. Het aantal actieve handelaren op de APX steeg in 2005 weliswaar verder evenals het totale 

verhandelde volume. Hier tegenover staat het groter aantal prijspieken en –dalen in 2005 in 

vergelijking met 2004. Handelaren lijken de conclusie te ondersteunen dat de liquiditeit op de APX 

weinig veranderd is. 

De APX is een marktplaats voor handel in dag vooruit contracten, waarbij voor ieder individueel uur 

een prijs tot stand komt, op basis van een veiling. APX publiceert de gegevens over deze prijzen en 

de verhandelde volumes. 

 

Voor de APX worden de volgende indicatoren geanalyseerd: 

• Het aantal handelaren actief op de spotmarkt APX; 

• Het verhandelde volume op de spotmarkt APX; 

• Het effectieve volume, ofwel het volume dat effectief betrokken is bij de prijsvorming op de 

APX; 

• De ‘churn rate’ van de APX; 

• Het aantal keren dat prijspieken en –dalen voorkomen, de handelsmogelijkheden op de 

APX; 

• De gevoeligheid van de marktprijs voor individuele transacties van een bepaalde grootte. 

Daarnaast wordt de perceptie van handelaren op de groothandelsmarkt voor elektriciteit over de 

(ontwikkeling van de) liquiditeit op de APX belicht op basis van gegevens uit de enquête. Deze 

indicatoren geven gezamenlijk een inzicht in de ontwikkeling van de korte termijn handel. 

 

3.2.1 Aantal handelaren 
 
Voor een liquide markt is het van belang dat voldoende handelaren actief zijn om zonder 

noemenswaardige zoek- en transactiekosten vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Daarnaast geeft 

(de ontwikkeling in) het aantal (actieve) handelaren inzicht in de aantrekkelijkheid van de 

Nederlandse groothandelsmarkt. In Figuur 2 is het aantal individueel geregistreerde handelaren op 

de APX voor de periode 2000-2005 weergegeven.8 Het aantal geregistreerde handelaren staat aan 

het einde van 2005 op 42. Een viertal onafhankelijke handelaren is in 2005 toegetreden tot de APX.9 

Het huidige aantal geregistreerde handelaren is het hoogste aantal sinds de oprichting van de APX. 

 

 

                                                           
8 In dit rapport presenteert DTe alleen het aantal geregistreerde handelaren en niet het aantal actieve handelaren zoals in de 
marktmonitor 2004-2005. De correlatie tussen beide indicatoren is dusdanig hoog zodat de presentatie van deze informatie 
weinig toevoegt. 
9 Onafhankelijke handelaren zijn handelaren die geen fysieke verplichting in de Nederlandse markt hebben en daardoor niet 
gebonden zijn aan productie en /  of levering. 
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Figuur 2 Aantal geregistreerde handelaren op de APX 
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Bron: APX 
 
De mate waarin geregistreerde handelaren deelnemen aan de dagelijkse aan- en verkoop van 

elektriciteit op de APX verschilt aanmerkelijk. Een aantal handelaren is nauwelijks actief terwijl 

anderen juist intensief handelen. Op dagelijkse basis zijn enkele handelaren verantwoordelijk voor 

het grootste gedeelte van het verhandelde volume op de APX. 

Figuur 3 Volumeaandelen handel APX, % van totaal verhandeld volume 

 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

jan-
2003

jul-
2003

jan-
2004

jul-
2004

jan-
2005

jul-
2005

dec-
2005

 grootste 3

grootste 5

Lineair ( grootste 3)

Lineair (grootste 5)

Bron: APX 

Directie Toezicht Energie         Pagina 

17 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

 
In Figuur 3 wordt het handelsaandeel van de top drie en top vijf handelaren in het totale gekochte en 

verkochte volume per dag weergegeven. Hierbij verschillen de top drie en top vijf handelaren die het 

meeste aan- en verkopen op de APX van dag tot dag. Opvallend is dat het volumeaandeel van de 

grootste top drie en vijf handelaren op enig moment de afgelopen drie jaar redelijk constant op 

ongeveer 45% en 63% ligt. 

 

3.2.2 Verhandelde volume 
 
In het jaar 2005 is voor ruim 16 TWh verhandeld op de APX. Een duidelijke toename ten opzichte 

van 2004 en ook hoger dan in voorgaande jaren. Figuur 4 toont de jaartotalen van het verhandelde 

volume op de APX in de afgelopen vijf jaren. 

 

Figuur 4 Verhandeld volume op de APX in TWh 

 

ron: APX 
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hoeveelheid geconsumeerde elektriciteit (‘churn rate’) geeft inzicht in de ontwikkeling van de 

als marktplaats in de groothandelsmarkt voor elektriciteit. Figuur 5 toont deze zogenaamde ‘churn 

rate’ voor de APX. Zichtbaar is dat het verhandelde volume op de APX ook ten opzichte van de 

hoeveelheid geconsumeerde elektriciteit toeneemt. In 2005 is op een totale hoeveelheid 

geconsumeerde elektriciteit van ruim 115 TWh ongeveer 13% verhandeld op de APX. 
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Figuur 5 ‘Churn rate’ van de APX 

 
Bron: Europese Commissie 

 

3.2.4 Effectief verhandeld volume APX 
 

Figuur 6 Effectieve, prijselastische APX volume 

 
Bron: APX berekeningen 

 

0,00 

0,02 

0,04 

0,06 

0,08 

0,10 

0,12 

0,14 

2001 2002 2003 2004 2005 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005

(TWh)

Directie Toezicht Energie         Pagina 

19 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

Een liquide APX wordt gekenmerkt door voldoende vraag en aanbod op ieder moment van handel. 

In een jaar kunnen zich momenten voordoen waarop elektriciteit op de APX wordt aangeboden 

het totale 

gebrek aan 

ike tred te 

X.  

tot stand. Op 

zeer lage (veel 

t zich 

ge of ho n w p te bep andelsmogelijkheden op de 

APX.11

rijspieken en prijsdalen zijn een uiting van tekortschietende handelsmogelijkheden. In Figuur 7 is 

de cumulatieve frequentie (op dagbasis) van APX prijzen lager dan 1 Euro /  MWh voor de laatste vijf 

 voor handel op de APX in 2005 

erbeterd zijn ten opzichte van 2001, 2002 en 2003. De frequentie van de aanwezigheid van APX 

prijzen lager dan 1 Euro /  MWh is in 2005 echter wel hoger dan in 2004. 

tegen extreem lage prijzen of wordt gevraagd tegen extreem hoge prijzen. Dit gedeelte van 

verhandelde volume is (bijna) volledig prijsinelastisch en geeft een indicatie van een 

kopers of verkopers. In Figuur 6 wordt de ontwikkeling van het verhandelde effectieve, 

prijselastische volume op de APX geschetst voor de afgelopen drie jaar.10 Deze blijkt gelj

houden en ook grotendeels overeen te komen met het totale verhandelde volume op de AP

 

3.2.5 Handelsmogelijkheden 
 
Op de APX komt voor elk uur van de volgende dag een prijs met bijbehorend volume 

momenten waarin voor enig uur  weinig kopers of verkopers in de markt zijn, kunnen 

meer aanbod dan vraag) of zeer hoge prijzen (veel meer vraag dan aanbod) resulteren. He

voordoen van deze la ge prijzen ka ijzen o erkte h

 

Prijspieken en -dalen 

P

jaar weergegeven.12 Uit Figuur 7 blijkt dat de mogelijkheden

v

 

                                                           
10 Dit effectieve marktvolume is op de volgende manier berekend: per dag wordt gekeken welk volume in totaal aangebode
kan worden, en welk deel daarvan aangeboden wordt bij een minimale prijs. Dit aanbod bij minimale prijs is het inelastisch

n 
e 

nbod en wordt afgehaald van het totale aanbod op de markt. Daarna wordt gekeken naar de totale vraag, en welk deel 
aarvan ook gevraagd wordt bij een maximale prijs. De vraag die er is ongeacht de prijs, is inelastisch en wordt afgehaald van 

. Nu wordt de totale hoeveelheid effectieve vraag en de totale hoeveelheid effectief aanbod 
 van beide waarden wordt effectieve marktgrootte genoemd. 

n andere mogelijkheid is dat bedoelde prijzen voortkomen uit blokbiedingen. 
12 Het aantal prijsdalen in een kort tijdbestek duidt vaak op een sterke correlatie tussen de prijsdalen. Een optie is om het 
aantal opeenvolgende prijsdalen slechts eenmaal te tellen. 

aa
d
de totale gevraagde hoeveelheid

geleken en de laagste waardever
11 Ee
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Figuur 7 Cumulatieve frequentie van het aantal prijsdalen 

 

cumulatieve frequentie

 

Bron: DTe op basis van APX 
 
In Figuur 8 wordt de frequentie van het aantal prijspieken op de APX voor de afgelopen vijf jaar 

weergegeven. Een piek doet zich voor als de prijs per MWh hoger is dan 250 en 1000 euro. Hieruit 

blijkt dat het aantal prijspieken in 2005 behoorlijk is toegenomen ten opzichte van 2004. Het lijkt 

erop dat in historisch perspectief 2004 een uitzonderlijk jaar was met slechts enkele kleine pieken. 

De ontwikkelingen in 2004 zijn niet doorgezet in het afgelopen jaar.13

                                                           
13 Hierbij kan opgemerkt worden dat de gemiddelde APX prijs beduidend hoger lag in 2005 dan in 2004 waardoor de kans op 
de prijspieken boven het plafond van 250 Euro /  MWh ook groter is. 
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Figuur 8 Frequentie van het aantal prijspieken (Euro /  MWh) 
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3.2.6 Prijsgevoeligh
 
Op een  liquide APX kunnen handelstransacties gemakkelijk en snel worden uitgevoerd. Per 

transactie kan een voldoende groot volume verhandeld worden zonder dat dit effect heeft op de 

prijs. Het effect van additionele vraagbiedingen op de APX prijs is een goede indicator voor de 

liquiditeit van APX. Figuren 9 en 10 geven dit effect voor de laatste drie jaren voor zowel basislast 

als voor pieklast weer. Deze figuren laten de procentuele prijsstijging 

 
14 e vraagcurve op de APX wordt voor deze analyse met de genoemde volumegroottes naar rechts geschoven. Vervolgens  D
wordt door simulaties berekend wat, gegeven deze nieuwe vraagcurve, de APX prijs op dat moment zou zijn geworden. De 
analyses zijn afkomstig van de APX. 
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Figuur 9 Prijsgevoeligheid basislast 
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Figuur 10 Prijsgevoeligheid pieklast 
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Het patroon van de prijsstijgingen over de kwartalen heen is voor basislast en piekuren vergelijkbaar 

in 2005. Een additionele vraagbieding in de piekuren heeft ongeveer een even grote invloed op de 

prijzen als in basislast uren, met uitzondering van het laatste kwartaal van 2005. De invloed van 5 

MW extra vraag in 2005 is net als in eerdere jaren zeer klein, vrijwel altijd minder dan 0,5% voor 

zowel piek als basislast. De invloed van 50 MW extra vraag is ook beperkt; de kwartaal gemiddelden 

fluctueerden de afgelopen 2 jaar tussen de 0% en 3,5% voor basislast en tussen de 0% en 5% voor 

pieklast. Bij biedingen van 500 MW extra is voor zowel basislast als pieklast sprake van grote 

effecten op de prijs. De resultaten voor 2005 zijn over de gehele linie vergelijkbaar met 2004, maar 

wel duidelijk beter dan in de jaren daarvoor. 

 

3.2.7 Perceptie van handelaren 
 
Handelaren actief op de Nederlandse groothandelsmarkt vinden dat de liquiditeit op de APX eerder 

verbeterd is dan verslechterd. In de enquête onder handelaren is een vraag gesteld over de 

liquiditeit van de APX. Van de 30 handelaren antwoorden 4 bevestigend op de vraag of de liquiditeit 

op de APX is afgenomen. Daarentegen zijn 13 handelaren het oneens of volledig oneens met de 

stelling. 
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3.3 Handel in gestandaardiseerde OTC termijncontracten 

lektriciteit wordt naast de dag-vooruit contracten op de centrale spotmarkt APX verhandeld door 

de 

e indicatoren die geanalyseerd worden zijn: 

• Het aantal actieve handelaren; 

• De verhandelde volumes; 

• De ‘churn rate’ van OTC handel 

• Het aantal type contracten en de contractgrootte; 

• De spreiding tussen bied- en laatprijzen; en 

• De volatiliteit van de prijzen van OTC-contracten. 

 

3.3.1 Aantal handelaren in gest andaardiseerde OTC contracten 
 
Een conservatieve schatting van het aantal handelaren in gestandaardiseerde OTC contracten op de 

groothandelsmarkt wordt gepresenteerd in Figuur 11. Figuur 11 laat de ontwikkeling in het aantal 

handelaren in OTC gestandaardiseerde contracten op Endex zien. Naast actieve handelaren op 

Endex handelen meerdere partijen in OTC termijncontracten, maar hun aantal is moeilijk in te 

schatten. Handel vindt grotendeels via de niet openbare kanalen van bilaterale contracten en 

makelaars plaats, waardoor het aantal actieve handelaren in werkelijkheid groter zal zijn. De 

enquêteresultaten laten zien dat handelaren zelf eveneens geen goed zicht hebben op het aantal 

actieve handelaren. 

 

 

De liquiditeit van de handel in gestandaardiseerde OTC termijncontracten lijkt zich het afgelopen

jaar verbeterd te hebben. De spreiding tussen bied- en laatprijzen is voor verschillende 

termijncontracten in 2005 verder gedaald, een indicatie voor efficiëntere handel en lagere 

transactiekosten. De sterke groei van het verhandelde volume via Endex, het aantal handelaren act

op Endex en de ontwikkeling van het aantal gestandaardiseerde termijncontracten dragen ev

bij aan een verlaging van de transactiekosten. De prijzen van diverse OTC termijncontracten laten 

daarentegen in de tweede helft van 2005 we

 

ief 

eneens 

l grote prijsfluctuaties zien, maar dit lijkt geen indicatie 

te zijn voor een gebrek aan liquiditeit. 

 
E

middel van gestandaardiseerde OTC termijncontracten op Endex of via makelaars. Idealiter zouden 

dezelfde indicatoren als voor de APX geanalyseerd kunnen worden om inzicht te krijgen in (

ontwikkeling van) de liquiditeit voor termijnhandel. Voor de handel in OTC termijncontracten is 

echter minder openbare informatie beschikbaar om alle indicatoren eveneens af te leiden. 

 

D
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Figuur 11 Aantal actieve handelaren op Endex 
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Het n n de beurs in termijncontracten (futures 

xchange) in december 2004 fors gestegen van 8 naar 17. Alle handelaren, op één na, maakten al 

gebruik van de mogelijkheden tot clearing via Endex (sinds begin 2003) Het aantal partijen dat 

 

fgelopen jaar eveneens gestegen. 

 

op 

ten 

volumes 

De omvang van het verhandelde volume aan gestandaardiseerde OTC termijncontracten op de 

Nederlandse groothandelsmarkt onttrekt zich eveneens gedeeltelijk aan het zicht. Door de komst 

van  Endex ontstaat zicht op de ontwikkeling van een deel van de gestandaardiseerde OTC volumes 

in de laatste jaren. 
 

 aa tal actieve handelaren op Endex, is sinds de start va

e

clearing diensten levert (financiële instellingen) aan handelaren in OTC termijncontracten is het

a

 

Handelaren in gestandaardiseerde OTC contracten, die bijvoorbeeld wel actief zijn op de APX, zijn

mogelijk (nog) niet actief op Endex. Het ligt in de lijn der verwachting dat het aantal handelaren 

Endex verder zal stijgen. De makelaars actief op de groothandelsmarkt voor elektriciteit verwach

een toename in het aantal handelaren voor 2006. 

 

3.3.2 Verhandelde 
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Figuur 12 Jaarlijks handelsvolume in gestandaardiseerde OTC termijncontracten via Endex 

n op Endex. In het jaar 2005 is in totaal 105 TWh aan 

me en verhandelde geclearde volume via Endex gelopen. Dit betreft bijna 52 TWh aan 

olume verhandeld en gecleard op Endex, terwijl daarnaast nog meer dan 53 TWh alleen is 

lume zien.. Het totale verhandelde volume aan 

estandaardiseerde OTC termijncontracten op de Nederlandse groothandelsmarkt is echter groter; 

pen. Dit betreft bijna 52 TWh aan 

olume verhandeld en gecleard op Endex, terwijl daarnaast nog meer dan 53 TWh alleen is 

lume zien.. Het totale verhandelde volume aan 

estandaardiseerde OTC termijncontracten op de Nederlandse groothandelsmarkt is echter groter; 
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Bron: DTe op basis van Endex 

 
Figuur 12 laat de ontwikkeling in het totale jaarlijks geclearde en verhandelde geclearde volume op 

Endex zien. Sinds 2003 biedt Endex als dienst de mogelijkheid om op een centrale plek de 

verhandelde OTC termijncontracten te clearen. Sinds december 2004 kunnen handelaren eveneens 

handelen in standaard OTC termijncontracte

gecleard volu

vv

gecleard.Een duidelijke toename in handelsvolume ten opzichte van eerdere jaren.  

 

In Figuur 13 is op maandbasis een uitsplitsing gemaakt tussen het geclearde volume op Endex 

(vanaf 2003) en het verhandelde en geclearde volume (vanaf 2005). Ook dit figuur laat de 

spectaculaire ontwikkeling in het vo

gecleard.Een duidelijke toename in handelsvolume ten opzichte van eerdere jaren.  

 

In Figuur 13 is op maandbasis een uitsplitsing gemaakt tussen het geclearde volume op Endex 

(vanaf 2003) en het verhandelde en geclearde volume (vanaf 2005). Ook dit figuur laat de 

spectaculaire ontwikkeling in het vo

gg

een substantieel deel wordt verhandeld door middel van tussenkomst van makelaars (brokered 

contracten). De toename van Endex volumes is dus geen doorslaggevend bewijs voor een eventuele 

volume toename van de hele OTC markt. 

 

een substantieel deel wordt verhandeld door middel van tussenkomst van makelaars (brokered 

contracten). De toename van Endex volumes is dus geen doorslaggevend bewijs voor een eventuele 

volume toename van de hele OTC markt. 
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Figuur 13 Maandelijks gecleard en verhandeld volumes in gestandaardiseerde OTC termijncontracten via 

Endex 
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Bron: DTe op basis van Endex 

 

3.3.3 ‘Churn rate’ OTC 
 
Een indicatie voor de liquiditeit van de handel in gestandaardiseerde OTC termijncontracten vormt 

de verhouding tussen het verhandelde volume aan elektriciteit en de totale hoeveelheid 

geconsumeerde elektriciteit. In Nederland ligt het totale geconsumeerde volume op jaarbasis rond 

115 TWh. Het totale verhandelde geclearde volume en het geclearde volume via Endex van 1

is hier bijna geljik aan.  

 

De Europese Commissie presenteert in een recente publicatie de ‘churn rate’ voor OTC 

termijnhandel. Figuur 14 biedt een overzicht voor de laatste vijf jaren. 
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Figuur 14 ‘Churn rate’ OTC termijnhandel in Nederland 

 

 
Bron: Europese Commissie 

Het totale verhandelde volume is ten opzichte van het geconsumeerde volume in de laatste jaren 

stegen.15 In 2005 is ruim 3,5 keer zoveel volume aan OTC termijncontracten verhandeld als 

s deze gegevens van de Europese Commissie zou het 

de gehele OTC markt in de range 350  tot 400 TWh moeten liggen. 

.3.4 Contractgrootte en type contracten 

erdere monitors is globaal vastgesteld dat een typisch lange termijn 

otte ongeveer 5 MW bedroeg. In de enquête onder handelaren is de stelling voorgelegd 

gestegen. 

g terwijl 3 handelaren (10%) 

hiermee eens of volledig eens zijn. Dit duidt er op dat de gemiddelde contractgrootte 

waarschijnlijk niet is gestegen maar onveranderd is gebleven en mogelijk iets verkleind is. 

 

Op basis van de openbare prijsnoteringen van standaard termijncontracten lijkt het aantal 

beschikbare standaard OTC contractvormen het afgelopen jaar weinig veranderd te zijn. Het aantal 

beschikbare standaardcontracten, dat verhandelbaar is via Endex groeit echter, zoals blijkt uit Tabel 

2. 

 

                                                          

fors ge

dat gecon

volume van 

sumeerd is in Nederland. Volgen

 

3
 
De beschikbaarheid van contracten met een kleine grootte (bijvoorbeeld 5 MW) duidt erop dat de 

transactiekosten laag zijn. Daarnaast biedt de beschikbaarheid van contracten met kleine groottes 

leveranciers en grote afnemers de mogelijkheid om hun gebruik- en verbruiksprofiel te dekken met 

standaardcontracten. In de e

contractgro

of zij van mening zijn dat de contractomvang van OTC producten gemiddeld genomen is 

) zijn het oneens of volledig oneens met deze stellin12 handelaren (41%

het 

 
15 Het is onduidelijk of alleen gestandaardiseerde OTC termijncontracten zijn meegenomen door de Europese Commissie. 
Deze vraag wordt gevoed door het feit dat verschillende cijfers in deze studie niet met elkaar corresponderen. 
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 NL basis- en pieklast 

Periode Maand Kwartaal Jaar Totaal 

Eind 2004 6 8 4 18 

Eind 2005 12 12 6 30 

Bron: Endex 

 

Uit de enquêtes onder handelaren blijkt dat, net als de afgelopen drie jaar, 57% van de 

respondenten de variëteit in het aantal beschikbare standaard OTC termijncontracten als goed 

waardeert. Over de ontwikkeling van nieuwe gestandaardiseerde verhandelbare contracten is de 

opinie vergelijkbaar met vorig jaar; 26% van de handelaren is ontevreden over de ontwikkeling van 

nieuwe producten. 

 

3.3.5 Spreiding tussen bied- en laatprijzen 
 

ied- en laatprijzen voor een contract zijn de prijzen waarvoor een koper maximaal bereid is om het 

rvoor een verkoper minimaal bereid is om het contract te verkopen. De 

preiding tussen bied- en laatprijzen vormt een goede indicatie van de liquiditeit op OTC markten. 

iguur 15 laat voor een aantal verschillende pieklast OTC producten (1 maand vooruit, 2 maanden 

vooruit, 1 kwartaal vooruit en 1 jaar vooruit) de gemiddelde spreiding tussen bied- en laatprijzen 

ssen de bied- en de laatprijs) is 

eergegeven als percentage van de prijs van het betreffende OTC contract. Uit de figuur is op te 

                                                          

B

contract aan te kopen en waa

s

Een structurele afname van de spreiding over een bepaalde periode betekent dat het voor 

handelaren eenvoudiger is om een tegenpartij te vinden zodat vraag en aanbod makkelijker bij 

elkaar komen. 

 

F

zien voor de afgelopen vijf jaren.16 De spreiding (het verschil tu

w

maken dat de spreiding tussen bied- en laatprijzen van 2 maanden vooruit contracten en 

kwartaalcontracten is afgenomen ten opzichte van 2004 en eerdere jaren. De spreiding van maand 

en jaarcontracten is ongeveer gelijk gebleven. 

 

 
16 De bron voor de gegevens over bied- en laatprijzen zijn afkomstig van Platts. Platts publiceert op werkdagen gewogen 
gemiddelde prijsquotes van standaard OTC termijncontracten op basis van een peiling onder handelaren over de prijzen van 
verhandelde contracten en geboden en aangeboden prijzen van niet verhandelde contracten.  
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Figuur 15 Gemiddelde spreiding van de bied- en laatprijs van de prijs van een OTC-contract 

grafiek gepresenteerde cijfers zijn jaarlijkse gemiddelden. De spreiding was echter in het 

 

 indicatie zijn van een gebrek aan 

arktdiepte en kunnen een toetredingsdrempel vormen voor risicomijdende partijen. Daarnaast 

kunnen zij ook een afspiegeling zijn van externe marktomstandigheden die een grote invloed 

hebben op elektriciteitsprijzen. Figuur 16 toont de beweeglijkheid van de prijzen van contracten voor 

de levering van basislast voor een kwartaal vooruit contract voor de afgelopen vier jaren. De 

gebruikte maat is de gemiddelde dagelijkse procentuele verandering in de contractprijs binnen een 

kwartaal (het kwartaal voorafgaand aan de expiratiedatum van het contract). De cijfers laten zien dat 

de volatiliteit van de prijzen in 2005 hoger ligt dan in voorgaande jaren. 

 

Bron: DTe op basis van Platts 
 
De in de 

begin van 2005 zeer laag, maar in de laatste maanden van het jaar (en ook in januari 2006) nam de

spreiding toe, waarschijnlijk verband houdend met de toename in prijsfluctuaties. 

 

3.3.6 Volatiliteit van de pr ijzen van OTC contracten 
 
Volatiele prijzen voor OTC termijncontracten kunnen een

17 m

                                                           
17 Daarnaast kunnen hele stabiele prijzen ook een indicatie zijn voor een gebrek aan marktdiepte.  
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Figuur 16 Gemiddelde dagelijkse verandering in de prijs voor een kwartaalcontract 

0 0%

1 6%

Bron: DTe op basis van Platts 
 
De dagelijkse verandering in prijzen is sterk gecorreleerd met de hoogte van de prijzen van OTC 

termijncontracten. In 2005 zijn de prijzen voor OTC kwartaalcontracten sterk gestegen 

(waarschijnlijk als gevolg van de hoogte van de CO2 prijs) waardoor de (absolute) dagelijkse 

genomen. Overige OTC termijncontracten met een korte termijn van leverandering ook is toe

laten een ver

vering 

gelijkbaar patroon zien. Voor OTC jaarcontracten is de gemiddelde dagelijkse 

verandering in prijs in 2005 redelijk vergelijkbaar met 2004. 

 

3.3.7 Perceptie van handelaren 
 
In de enquête onder handelaren op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit is de 

stelling voorgelegd in hoeverre handelaren vinden dat de liquiditeit op de OTC is afgenomen. Acht 

handelaren (28%) zijn het oneens met de stelling, negen (31%) staan neutraal tegenover de stelling, 

terwijl vier handelaren (14%) het eens zijn met de stelling. Handelaren zijn in meerderheid dus van 

mening dat de liquiditeit van de handel in OTC termijncontracten niet is verslechterd. Een aantal 

iditeit juist verbeterd is. handelaren stelt dat de liqu
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3.4 Arbitrage tussen vergelijkbare contracten op 

ss be els bit e

 

rgelijkbare dag vooruit contracten 

Bron: DTe op basis van APX en Platts 
 
Figuur 17 laat de absolute verschillen zien tussen de APX-prijs en de OTC-prijs voor een dag vooruit 

contract voor de afgelopen vijf jaren. De verschillen in prijs zijn gegroepeerd naar de APX-prijs voor 

het betreffende contract waarvoor de prijs met OTC dag vooruit is vergeleken.19. 

                                                          

verschillende marktplaatsen 

 
In een liquide markt worden prijsverschillen tussen vergelijkbare gestandaardiseerde contracten die 

worden verhandeld via verschillende kanalen (beurs, via een makelaar en bilateraal) gearbitreerd. 

Indien de prijzen voor vergelijkbare contracten op de verschillende marktplaatsen niet tenderen naar 

dezelfde waarde worden de mogelijkheden tot arbitrage niet volledig benut. Een verschil in prijs kan 

veroorzaakt worden door een verschil in transactiekosten of door een gebrek aan transparantie (te 

weinig betrouwbare informatie bij de handelaren). 

 

De APX dag vooruit contracten en de OTC dag vooruit contracten zijn vergelijkbare producten 

hoewel zij geen volledige substituten van elkaar zijn.18 In een liquide spotmarkt kunnen handelaren 

prijsverschillen tu en ide grotende  ar rer n. 

Figuur 17 Arbitragefout tussen ve

 
18 Verschillen tussen beide contracten betreffen het moment van handel en de tijdsperiode waarop ze betrekking hebben. 

Prijsverschillen tussen APX en OTC dag vooruit contracten worden grotendeels gearbitreerd. Er 

is een duidelijke verbetering te zien in de benutting van arbitragemogelijkheden ten opzichte van 

eerdere jaren. 
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De figuur laat zien dat bij prijzen tussen 20 en 50 Euro /  MWh de prijsverschillen 

OTC grotendeels worden gearbitreerd. Het verschil tussen de prijzen van de twee

r dan 5 Euro /  MWh. Bij hogere prijzen voor de d

tussen APX en de 

 type contracten is 

minde ag vooruit contracten worden prijsverschillen 

tussen contracten veel minder gearbitreerd. De ontwikkelingen in 2005 ten aanzien van arbitrage 

z

e

 

it de enquête onder handelaren blijkt dat het overgrote deel vindt dat handelen op de APX relatief 

t. 

                                

ijn zeer positief te noemen aangezien het prijsverschil sterk gereduceerd is ten opzichte van 

erdere jaren. 

U

duur is ten opzichte van handel in gestandaardiseerde OTC contracten. 23 van de 29 handelaren is 

het eens of volledig eens met de stelling, dat handelen op de APX duurder is dan op de OTC mark

Ten aanzien van de stelling of handel op de OTC markt relatief duur is ten opzichte van bilaterale 

handel zijn de meningen verdeeld. 

 

                                                                                                                                      
19 In de categorie 20-30 Euro /  MWh wordt bijvoorbeeld de gemiddelde waarde gegeven van het absolute prijsverschil tussen 

de APX en OTC prijs voor alle APX prijzen tussen 20 en 30 Euro /  MWh.  
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3.5 Internationale vergelijking van de liquiditeit op 
marktplaatsen 

 

De liquiditeit van de Nederlandse handel op de spotmarkt en in termijncontracten loopt 

enigszins achter bij de vijf keer grotere Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit. Het verschil 

tsland en Frankrijk, maar vanaf september vertoonde 

de APX een groter aantal uitschieters naar boven. 

 

Voor de handel in OTC termijncontracten is het aantal beschikbare standaardcontracten in 

Nederland beperkter dan in Duitsland maar uitgebreider dan in Frankrijk. De spreiding tussen 

bied- en laatprijzen van termijncontracten in Nederland is vergelijkbaar met Duitse contracten, 

een duidelijke verbetering ten opzichte van eerder jaren. De volatiliteit van de prijzen van 

Nederlandse termijncontracten is, ondanks de toename in 2005, vergelijkbaar met Duitse en 

Franse contracten. 

in de liquiditeit van beide groothandelsmarkten wordt echter kleiner. 

 

De verhouding tussen het verhandelde volume en de totale geconsumeerde hoeveelheid 

elektriciteit op de APX is veel groter dan op de Franse beurs (Powernext) maar enigszins lager 

dan op de Duitse beurs (EEX). De volatiliteit van de prijzen op de spotmarkt leek het grootste 

deel van 2005 vergelijkbaar te zijn met Dui

De liquiditeit van de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit kan in perspectief worden 

geplaatst door een internationale vergelijking te maken met markten met een vergelijkbare 

handelsstructuur. Dit zijn landen waar op de groothandelsmarkt veel contracten bilateraal, al dan 

niet door middel van een makelaar, tussen vrager en aanbieder worden gesloten en slechts een 

beperkt deel van de contracten op korte termijn door middel van een beurs wordt verhandeld. In 

Europees perspectief zijn dit landen zoals Duitsland en Frankrijk. Vergelijken met de Scandinavische 

landen en/of het Verenigd Koninkrijk ligt eveneens voor de hand; deze is hier niet gemaakt om 

redenen van compactheid. 

 

Hieronder wordt eerst de (spot)handel in korte termijncontracten voor Nederland, Duitsland en 

Frankrijk vergeleken, hierna staat de vergelijking tussen (termijn)handel in gestandaardiseerde 

termijncontracten in de drie landen centraal. 

 

Het doel van een internationale vergelijking is om te kijken of de ontwikkelingen op de Nederlandse 

groothandelsmarkt overeenkomen met de ontwikkelingen in andere landen of dat ze specifiek zijn 

voor Nederland. We vergelijken de spotmarkten van Nederland (APX), Frankrijk (Powernext) en 

Duitsland (EEX) en de termijnmarkten aan de hand van de volgende indicatoren: 

 
Spotmarkt 

• Verhandeld volume 
• Ontwikkeling van de prijzen en mogelijkheden tot handel 
• ‘Churn rate’ spotmarkt 

Termijnmarkt 
• Aantal type verhandelde contracten 

•
• Spreiding tussen bied- en laatprijzen 
 Volatiliteit van de prijzen 
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iguur 18 Verhandeld volume per maand op de beurzen in Nederland, Duitsland en Frankrijk 

e 

• ‘Churn rate’ termijnmarkt 

.5.1 Spotmarkt 
 

Ve

 
Figuur 18 laat wernext is de 

afgelopen jaren continu gegroeid, na een late start. In 2005 wordt net iets meer volume verhandeld 

dan op 

van de  

verhandelde volume 

voor de A

 

F

en internationale vergelijking van de ‘churn rate’ voor de diverse beurzen in Nederland, Duitsland 

 corrigeert voor de omvang van de verschillende landen. De totale consumptie van 

ene  uitsland en vier maal groter in Frankrijk dan in Nederland. Op basis 

hier  enant groter zal zijn. Figuur 19 

toon e erhandelde volume op de diverse beurzen ten opzichte van het 

p APX is relatief hoog ten opzichte van Frankrijk, 

maa li

 

3

r handel d vol ume op de spot mar kt  

de ontwikkeling in het verhandelde volume op de drie beurzen zien. Po

de APX. Het verhandelde volume op de EEX ligt sinds de oprichting ruim boven het niveau 

Nederlandse en Franse beurzen en vertoont in tegenstelling tot APX nog steeds groei. Het

van 2005 op de EEX steeg uit boven de 8 TWh eind 2005, tegenover 2 TWh 

PX. 

Bron: APX, EEX, Powernext 

 

‘Chur n r at e’ spot mar kt  

 
E

en Frankrijk

rgie is vijf maal groter in D

van mag verwacht worden dat ook het verhandelde volume nav

t d  verhouding tussen het v

geconsumeerde volume in de landen. De handel o

r b jft enigszins achter bij Duitsland. 
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Figu churn rate’ handel spotmarkt 

opese Commissie, APX, EEX en Platts 

 
Mogel i jkheden t ot  handel  en de ont wikkel ing van de pr i jzen 

 
De prijzen op de APX bleken zich de afgelopen jaren te kenmerken door een relatief grote volatiliteit 

in vergelijking tot de EEX en de Powernext. De APX kende relatief veel hoge prijsuitschieters en de 

prijzen fluctueerden meer dan op de twee andere beurzen. 

 

In figuur 20 wordt de ontwikkeling van de beursprijzen voor 2005 gepresenteerd. De volatiliteit van 

het rijspeil op de APX is in de eerste helft van het jaar vergelijkbaar met de EEX en de Powernext. 

Er zijn geen hoge uitschieters en de variatie in het prijsniveau verschilt ook niet van de andere 

beurzen. Vanaf september 2005 kent de APX weer enorme uitschieters in de prijzen, terwijl de 

andere beurzen, ondanks een stijgende trend in de prijzen, veel minder en minder hoge prijspieken 

laten zien. D dt e at  N nds tm  d ede vee ig krapte is 

geweest bij gebrek aan voldoende aanbod. De mogelijkheden tot handel, een belangrijk kenmerk 

rkter te zijn dan op andere beurzen. 

ur 19 Internationale vergelijking ‘
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Figuur 20 Ontwikkeling van de gemiddelde prijzen op de beurzen 
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Bron: APX, EEX, Powernext 

 

ingen in Nederland, Duitsland en 

et Verenigd Koninkrijk is constant gebleven in 2005 in vergelijking met het jaar ervoor. Het aantal 

noteringen van termijncontracten in de landen die in 2004 minder noteringen hadden dan 

Nederland (Frankrijk, België en Spanje) is licht gestegen. 

 

 

3.5.2 Termijnmarkt 
 

Aant al  t ype ver handel de cont r act en 

 
Voor een internationale vergelijking van de liquiditeit op de Nederlandse, Duitse en Franse 

termijnmarkt wordt in de eerste plaats gekeken naar het aantal type gestandaardiseerde 

termijncontracten. 

 

In Tabel 3 wordt een overzicht gegeven van het aantal prijsnoteringen van standaard 

termijncontracten door Platts in diverse landen. De aanwezigheid van een groot aantal verhandelde

verschillende standaard termijncontracten in een land geeft een indicatie van de mate van 

ontwikkeling van de handel in termijncontracten. Het aantal noter

h
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Land Maandcontracten Kwartaalcontracten Jaarcontracten Totaal 

Duitsland 6 4 3 13 

Nederland 3 4 3 10 

Frankrijk 3 2 2 7 

Verenigd 

Koninkrijk 

3 6 1 10 

Spanje 2 3 2 7 

België 3 2 2 7 

Bron: Platts European Power Daily 

 
Spr eiding t ussen bied- en l aat pr i jzen 

 
In Figuur 21 wordt de spreiding tussen bied- en laatprijzen voor een standaard jaarcontract 

uiteengezet voor de Nederlandse, Duitse en Franse groothandelsmarkt. Uit de resultaten blijkt dat 

de spreiding tussen de bied- en laatprijzen ongeveer vergelijkbaar is in de drie landen.20 In de figuur 

valt op dat in Duitsland de spreiding tussen bied- en laatprijzen stabieler is gezien het feit dat 

uitschieters boven de 3% niet voorkomen in 2005. Echter, de spreiding van beide prijzen is geringer 

voor een groter aantal dagen vanwege het relatief laag aantal waarden onder de 1%. 

 

DTe heeft eveneens een vergelijking gemaakt tussen de bied- en laatprijzen voor andere contracten. 

e kwartaalcontracten laten in 2005 een vergelijkbaar beeld zien als de jaarcontracten. In het 

erden de kwartaal contracten gepresenteerd; Duitsland lag toen 

Dat effect is in 2005 verdwenen. Bij de dag- en maandcontracten is 

e spreiding in Nederland hoger dan in Frankrijk en Duitsland. De afgelopen jaren lag de spreiding 

ontracten iets lager dan voor Nederlandse en Franse 

ontracten. De spreiding tussen de bied- en laatprijzen van Nederlandse en Franse contracten is 

 De 

pzichte van 

 de tijd gunstig ontwikkeld. 

                                                          

D

voorgaande monitor rapport w

duidelijk lager dan Nederland. 

d

tussen de bied- en laatprijzen voor Duitse c

c

echter over de jaren licht gedaald, terwijl de Duitse spreiding ongeveer constant is gebleven.

spreiding tussen de bied- en laatprijzen van Nederlandse contracten heeft zich dus ten o

de twee landen over

 

 
20 De spreiding van andere landen waar we naar gekeken hebben (Spanje, België en het Verenigd Koninkrijk) liggen allemaal 
duidelijk hoger dan in Nederland. 
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Figuur 21 Spreiding tussen bied- en laatprijzen voor jaarcontracten 
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Bron: DTe op basis van Platts 

 

en 

r 

 
Vol at i l i t ei t  van pr i jzen 

 
De afgelopen jaren was de volatiliteit in de prijzen van de termijncontracten op de Nederlandse 

groothandelsmarkt meestal groter dan voor vergelijkbare contracten in Duitsland en Frankrijk. Zoals 

hierboven gesteld is de volatiliteit van de prijzen in Nederland in 2005 hoger dan in eerdere jaren.

Bij een vergelijking van de volatiliteit van de prijzen voor een kwartaalcontract in Figuur 22 blijkt e

Nederlands kwartaalcontract een gemiddeld kleinere verandering in de prijs te laten zien dan voo

een vergelijkbaar Duits of Frans contract (met uitzondering van het derde kwartaal). 
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Figuur 22 Gemiddelde dagelijkse verandering in prijs voor een kwartaalcontract 

kt  

n 
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2004

2 3 4 1 kwrt
2005

2 3 4

Nederland
Duitsland
Frankrijk

Bron: DTe op basis van Platts 
 
‘Chur n r at e’ t er mijnmar

 
De verhouding tussen het verhandelde volume aan gestandaardiseerde OTC termijncontracten e

de totale hoeveelheid geconsumeerde elektriciteit vormt een indicatie voor de liquiditeit van 

termijnhandel. Figuur 23 toont voor Nederland, Duitsland en Frankrijk deze indicator. Uit de 

resultaten blijkt dat in Duitsland verhoudingsgewijs veel meer wordt gehandeld in standaard OTC 

termijncontracten. Ten opzichte van Frankrijk presteert Nederland goed. 
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Figuur 23 ‘Churn rate’ OTC termijnhandel 
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3.6 Arbitrage tussen Nederlandse en buitenlandse contracten 

nd geeft een 

hoeverre de 

itsland benut 

(maand 

thandelsprijs 

ten van de TSO dagveiling van importcapaciteit tussen Nederland en Duitsland moeten 

de APX en de EEX. De prijs van 

tussen de APX en de EEX mits de APX hoger staat dan 

 de prijs op de EEX hoger is, is de prijs van de importcapaciteit 0. 

 

Uit voorgaande jaren blijkt dat de feitelijke prijs van importcapaciteit vrijwel altijd lager lag dan het 

uiteindelijke prijsverschil tussen contracten op beide beurzen. Daarnaast blijkt dat arbitrage bij lage 

prijzen wel plaatsvond, maar dat bij hoge stroomprijzen de mogelijkheden tot arbitrage minder 

benut worden. In Figuur 24 is te zien dat ook in 2005 dit patroon zich herhaalt. Het prijsverschil 

tussen de APX en de EEX wordt vrijwel geheel onbenut in de gevallen waarin de APX een veel hogere 

prijs dan de EEX heeft. Het aantal uren en de volumes waar tegen deze hogere prijzen gehandeld 

wordt zijn echter niet vergelijkbaar met uren en volumes die gelden bij lagere prijzen. De 

stroomprijzen zijn gegroepeerd, en per groep is aangegeven hoeveel de importprijs afwijkt van het 

prijsverschil op de beurzen. In de lagere groepen van APX prijzen vindt zowel overwaardering als 

onderwaardering van de importcapaciteit plaats. 

 

                                                          

 
Arbitrage van prijsverschillen tussen vergelijkbare contracten in Nederland en Duitsla

indicatie van een goed werkende liquide markt.21 Importcapaciteit van grensoverschrijdende 

verbindingen is schaars en wordt periodiek geveild. In deze paragraaf wordt bekeken in 

mogelijkheden tot arbitrage bij het importeren van elektriciteit tussen Nederland en Du

worden. Hierbij wordt voor zowel de spotmarkt (dag vooruit contract) als de termijnmarkt 

vooruit contract) gekeken naar het verschil tussen de Duitse en de Nederlandse groo

en naar de prijs van importcapaciteit. 

 

3.6.1 Arbitrage op de  dag-vooruit veiling 
 
De resulta

theoretisch afhangen van het verschil in prijsniveau van 

gelijk aan het prijsverschil importcapaciteit is 

de EEX. Indien

 
21 De Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit staat in verbinding met de markten van buurlanden. Er is momenteel 
één verbinding met de markt in België en er zijn twee verbindingen met de Duitse markt. In het geval dat elektriciteit 
onbeperkt kan stromen tussen meerdere landen, worden de nationale groothandelsmarkten effectief vergroot tot één 
internationale markt waar één prijs tot stand kan komen. Dit is momenteel nog niet het geval doordat de import- en 
exportcapaciteit beperkt is. In een perfect functionerende markt zal de veilingprijs van importcapaciteit (en exportcapaciteit) 
gelijk zijn aan het prijsverschil tussen twee nationale markten. Indien dit niet het geval is ontstaan er mogelijkheden tot 
arbitrage. Als de stroomprijs in Duitsland bijvoorbeeld 10 euro lager ligt dan in Nederland en de importprijs is slechts 9 euro, 
kan een handelaar winst maken door stroom in te kopen in Duitsland, het naar Nederland te importeren en het hier te 
verkopen voor de hogere prijs. Als deze transacties gelijktijdig uitgevoerd kunnen worden, betekent dit een gegarandeerde 
winst zonder risico voor de handelaar. 

Arbitrage van prijsverschillen tussen internationale contracten blijkt redelijk goed mogelijk. 

Evenals bij de vergelijking van de prijzen van APX en OTC dag vooruit contracten worden 

arbitragemogelijkheden beter benut. 
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Figuur 24 Prijsverschil tussen Nederlandse en Duitse dag vooruit contracten en de veilingprijs 
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Bron: APX, TSO auction 

 

3.6.2 Arbitrage op de maandveilingen 

die 

 
Naast de dagveilingen is ook de benutting van de mogelijkheden tot arbitrage bij maandveilingen 

bekeken. Het gaat hier om een vergelijking tussen de veilingprijs voor de import van elektriciteit 

voor een maand vooruit en het (verwachte) prijsverschil in OTC maandcontracten voor basislast 

op de dag van de importveiling verhandeld worden. 
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Figuur 25 Prijsverschil tussen Nederlandse en Duitse maand vooruit contracten en de veilingprijs 

 

ron: DTe op basis van Platts, TSO auction 

et als bij de dagveilingen worden de verschillen in de prijzen niet volledig gearbitreerd. De eerste 

de verschillen in 2004 die op hun beurt 

 2005 nam het verschil weer toe. 
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N

helft van 2005 waren de verschillen echter laag, lager dan 

weer kleiner waren dan in 2003. De laatste 5 maanden van

Directie Toezicht Energie         Pagina 

45 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

3.7 Conclusies 
 

 

te  

 

verbeterd te hebben. De spreiding tussen bied- en laatprijzen is voor verschillende termijncontracten in 2005 

verd del en lagere transactiekosten. De sterke groei van het 

verhandelde volume via Endex, het aantal handelaren actief op Endex en de ontwikkeling van het aantal 

gest e 

prijz

prijs

 

Prijsverschillen tussen APX en OTC dag vooruit contracten worden grotendeels gearbitreerd. Er is een 

duidelijke verbetering te zien in de benutting van arbitragemogelijkheden ten opzichte van eerdere jaren. 

 

De liquiditeit van de Nederlandse handel op de spotmarkt en in termijncontracten loopt enigszins achter bij 

de vijf keer grotere Duitse groothandelsmarkt voor elektriciteit. Het verschil in de liquiditeit van beide 

groothandelsmarkten wordt echter kleiner. De verhouding tussen het verhandelde volume en de totale 

geconsumeerde hoeveelheid elektriciteit op de APX is veel groter dan op de Franse beurs (Powernext) maar 

enigszins lager dan op de Duitse beurs (EEX). De volatiliteit van de prijzen op de spotmarkt leek het grootste 

deel van 2005 vergelijkbaar te zijn met Duitsland en Frankrijk, maar vanaf september vertoonde de APX een 

groter aantal uitschieters naar boven. Voor de handel in OTC termijncontracten is het aantal beschikbare 

standaardcontracten in Nederland beperkter dan in Duitsland maar uitgebreider dan in Frankrijk. De 

spreiding tussen bied- en laatprijzen van termijncontracten in Nederland is vergelijkbaar met Duitse 

contracten, een duidelijke verbetering ten opzichte van eerder jaren. De volatiliteit van de prijzen van 

Nederlandse termijncontracten is, ondanks de toename in 2005, vergelijkbaar met Duitse en Franse 

contracten. 

 

Arbitrage van prijsverschillen tussen internationale contracten blijkt redelijk goed mogelijk. Evenals bij de 

vergelijking van de prijzen van APX en OTC dag vooruit contracten worden arbitragemogelijkheden beter 

benut. 

Samenvattend: de liquiditeit van de handel in contracten op de Nederlandse groothandelsmarkt voor 

elektriciteit is het afgelopen jaar licht verbeterd. Deze verbetering is toe te schrijven aan een daling in de 

spreiding tussen bied- en laatprijzen van standaard OTC termijncontracten, de introductie van Endex als 

marktplaats voor beurshandel in termijncontracten, en een verbetering in arbitrage van prijsverschillen 

tussen verschillende contracten. Internationaal gezien loopt de liquiditeit op de Nederlandse 

groothandelsmarkt enigszins achter bij de Duitse, maar de achterstand wordt kleiner. De liquiditeit van 

handel op de APX is in het algemeen stabiel gebleven. Een minpunt vormt de grotere fluctuaties in de prijzen 

van OTC termijncontracten. 

De liquiditeit op de APX is in het jaar 2005 niet verder verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, maar 

vergelijkbaar. De belangrijkste indicator voor APX als liquide marktplaats, het effect van additionele 

vraagbiedingen op de APX prijs, laat ten opzichte van eerdere jaren weinig verandering zien. Het aantal 

actieve handelaren op de APX steeg in 2005 weliswaar verder evenals het totale verhandelde volume. Hier 

genover staat het groter aantal prijspieken en –dalen in 2005 in vergelijking met 2004. Handelaren lijken de

conclusie te ondersteunen dat de liquiditeit op de APX weinig veranderd is. 

De liquiditeit van de handel in gestandaardiseerde OTC termijncontracten lijkt zich het afgelopen jaar 

er gedaald, een indicatie voor efficiëntere han

andaardiseerde termijncontracten dragen eveneens bij aan een verlaging van de transactiekosten. D

en van diverse OTC termijncontracten laten daarentegen in de tweede helft van 2005 wel grote 

fluctuaties zien, maar dit lijkt geen indicatie te zijn van een gebrek aan liquiditeit. 
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4 Transparantie 

ie leidt tot een 

 

• De beschikbaarheid van informatie over de Nederlandse groothandelsmarkt voor 

tie 

 

ndelsmarkt voor elektriciteit. 

 

De transparantie op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit is licht verbeterd. Door de 

ontwikkeling van Endex is meer informatie beschikbaar over prijzen en volumes van  OTC 

termijncontracten. Handelaren lijken behoefte te hebben aan meer informatie: op de helft van de 

door  DTe onderzochte aspecten van de informatiebeschikbaarheid vindt minimaal de helft van de

handelaren de dienstverlening onvoldoende. 

 

 

4.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk geeft DTe inzicht in de transparantie op de Nederlandse groothandelsmarkt voor 

elektriciteit. Vorig jaar heeft DTe in de marktmonitor voor de eerste keer gerapporteerd over de mate 

van transparantie op de groothandelsmarkt. 

 

Een transparante groothandelsmarkt voor elektriciteit is een belangrijke voorwaarde voor de 

realisatie van handel in elektriciteit tegen zo laag mogelijke kosten. Transparant

naadloze aansluiting van de vraag naar en het aanbod van elektriciteit waarbij de transactiekosten 

van handel geminimaliseerd kunnen worden. Transparantie impliceert dat handelaren toegang 

hebben tot relevante en correcte informatie over de groothandelsmarkt voor elektriciteit zodat zij in 

staat zijn om op zo efficiënt mogelijke wijze elektriciteit te kopen en te verkopen. Relevante 

marktinformatie betreft informatie over de vraag naar en het aanbod van elektriciteit en de 

beschikbaarheid van productiecapaciteit, maar ook informatie over de spelregels van handel op de 

verschillende marktplaatsen. Voor een nadere beschrijving van het begrip transparantie verwijzen

wij naar de marktmonitor van verleden jaar. 

 

De transparantie op de groothandelsmarkt wordt in dit hoofdstuk beschreven aan de hand van de 

volgende aspecten: 

elektriciteit; 
• De opinie van handelaren over de beschikbaarheid van marktinformatie op de 

groothandelsmarkt voor elektriciteit. 

 

Een internationale vergelijking van de beschikbaarheid van marktinformatie wordt in tegenstelling 

tot de marktmonitor van vorig jaar niet beschreven. Dit is vanwege de afwezigheid van actuele 

informatie over de stand van zaken in het buitenland. 

 

Voor de uitvoering van de analyses gebruikt DTe data over de beschikbaarheid van marktinforma

die in het kader van de ‘roadmap’ regionale marktintegratie is verzameld. Daarnaast gebruikt DTe

kwalitatieve informatie uit de DTe enquête onder handelaren actief op de Nederlandse 

grootha
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4.2 n informatie over de groothandelsmarkt 
voor elektriciteit 

 
In 200 markt 

slecht atie 

over d e 

en inte plaatsgevonden. 

 

2005 Verandering t.o.v. 2004 

.2 n informatie over de groothandelsmarkt 
voor elektriciteit 

 
In 200 markt 

slecht atie 

over d e 

en inte plaatsgevonden. 

 

2005 Verandering t.o.v. 2004 

 Beschikbaarheid va Beschikbaarheid va

5 is de beschikbaarheid van relevante marktinformatie voor handelaren op de groothandels

s zeer beperkt toegenomen ten opzichte van 2004. Tabel 4 biedt een overzicht van relevante inform

e fysieke infrastructuur. Het betreft informatie over de vraag, productie, energiebalans en transmissi

rconnectie. Geen wijzigingen hebben in 2005 

5 is de beschikbaarheid van relevante marktinformatie voor handelaren op de groothandels

s zeer beperkt toegenomen ten opzichte van 2004. Tabel 4 biedt een overzicht van relevante inform

e fysieke infrastructuur. Het betreft informatie over de vraag, productie, energiebalans en transmissi

rconnectie. Geen wijzigingen hebben in 2005 

Ex-p erkelijke vraag Nee - ost informatie over daadw

Op korte termijn aangepaste voorspelling betreffende de 

vraag 

Nee - 

  

Geaggregeerde productie ex Nee - post 

Geïnstalleerd productievermogen /  brandstof classificatie Ja - 

Ex ante beschikbaarheid productiecapaciteit Ja - 

  

Methodiek prijsvorming onbalansprijzen Ja - 

Ex post publicatie van reservemarges en benodigde reserve Ja - 

Info

bied

rmatie over biedingen (prijzen, geaggregeerde 

curve) 

Ja - 

Ex ante informatie regelruimte dag vooruit Ja - 

  

Tran Ja - smissiecapaciteit 

Besc rijving berekening transmissiecapaciteit en wijze van 

alloc

Deels - h

atie 

Ex a d – beschikbare capaciteit Deels - nte gepland onderhou

Ex post r ened en transportbeperkingen Nee - 

  

Capacite n

veiligheidsmarges 

it i terconnectoren /  beschrijving bepaling Deels - 

Reserveringen capaciteit lange termijn contracten Deels - 

Allocatieresultaten Ja - 

Dag Nee - vooruit nominaties /  ex ante nominaties 

Geaggregeerde grensoverschrijdende transporten  Nee - 

Bron

 

In T t in Tabel 5 laat 

zien 2005 de beschikbaarheid van informatie over verhandelde volumes 

in OTC termijncontracten via Endex is verbeterd.  

 

 

 

: DTe, CEER (2004) 

abel 5 wordt de beschikbaarheid van informatie over de handel beschreven. Het overzich

 dat de belangrijkste veranderingen in 
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Verhandelde volumes OTC totaal en per product Deels Endex publiceert gegevens 

over verhandelde volumes 

Gerealiseerde prijzen OTC Ja - 

Methodiek prijsvorming APX Ja - 

Verhandelde volumes APX Ja Historische informatie meer 

afgeschermd 

Gerealiseerde prijzen APX Ja idem 

Bron: DTe, CEER (2004) 

schikbaarhe

nquête onder handelaren is gevraagd naar de opinie over de transparantie van relevante 

atie. Telkens staat de vraag centraal wat handelaren vinden van de mate van besc kbare 

 aspecten relevant voor handel i triciteit. Als zodanig g de 

 de kwalit van de beschikbare informatie. 

 van informatievoorziening f  systeem 

ron: DTe enquête 

 

4.3 Opinie over informatiebe id 
 
In de e

marktinform hi

marktinformatie over verschillende n elek even 

antwoorden een indruk van de visie van marktpartijen over eit 

 

Figuur 26 Opinie van handelaren over mate ysieke

B

55% 24%Vraag: voorspelling

24%

52%

3%

0%

34%

28%

24%

21%

48%

38%

34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

tie

Pr

capaciteit

eschikbare capaciteit

tie: specifieke bepaling
de dag vooruit veiling

38%Productie: ex-post informatie

14% 21%Transmissie: beschikbare capaciteit

21%Transmissie: voorzien onderhoud

10%
Interconnectie: berekeningsmethode

oductie: ex-ante informatie beschikbaarheid 

Interconnectie: b

Interconnec
uitgevoer

Vraag: ex-post consump

Veel te laag Te laag

Directie Toezicht Energie         Pagina 49 van 66  



Marktmonitor: ontwikkeling van de groothandelsmarkt elektriciteit in 2005 mei 2006 

 

 
In Figuur 26 staan de resultaten weergegeven over de beschikbaar n inform

productie, energiebalans en transmissie en interconnectie die in de enquête over 

t meer dan de helft dat de beschikbare informatie te laag of veel t aag is. De 

te informatie over de (verwachte) vraag en productie. 

Figuur 27 Opinie van handelaren over mate van informatievoorziening handel 

heid va atie over de vraag, 

transparantie gesteld zijn. 

Op de meeste aspecten vind e l

belangrijkste vormen de ex an

 

 

Bron: DTe enquête 

 

In Figuur 27 wordt de beschikbaarheid van informatie over handel in elektriciteit gepresenteerd. Informatie 

over de verhandelde volumes en de activiteiten van handelaren op de APX scoren relatief slecht. 
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 2005 vergelijkbaar 

ten opzichte van 2004. 

 

tiegraad op de 

5 Mededinging 
 

 

De mededinging op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit is voor

Het aantal marktpartijen is met twee toegenomen tot 41. De concentra

groothandelsmarkt voor elektriciteit is licht gedaald. Er is nog steeds sprake van matige tot sterke 

concentratie, maar de concentratiegraad in Nederland is lager dan in de meeste buurlanden. 

 

Prijzen zijn daarentegen sterker gestegen dan in voorgaande jaren, grotendeels in lijn met de 

internationale trend. 

 

De gestegen prijzen duiden niet direct op hogere bruto marges voor producenten. De spark spread 

laat een wisselend beeld zien: de spark spread van korte-termijn pieklast contracten is gestegen, ook 

als CO2 kosten worden verdisconteerd. Daarentegen is de spark spread van jaar-vooruit contracten 

zonder verdiscontering van CO2 kosten licht gedaald, en met verdiscontering sterk gedaald.  
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5.1  Inleiding 
 
In dit hoofdstuk gaat DTe in op de stand van zaken met betrekking tot mededinging op de 

rapporteerd, zodat de analyses in dit hoofdstuk voortbouwen op eerder 

erk.22

 

chaarste is de kans reëel dat slechts een beperkt aantal partijen (mogelijk één) nog over vrije 

dig draait kunnen niet meer reageren op een prijsverhoging. Er gaat geen 

isciplinerende werking meer uit van deze producenten. Elektriciteitsproducenten met nog vrij 

vloed op de marktprijs uitoefenen. Gewenst is juist een situatie waarin producenten elkaar op het 

bied van prijszetting voldoende disciplineren.  

m de mededinging in beeld te brengen hanteert DTe de volgende indicatoren:  
• het aantal spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit 
• de concentratiegraad 
• de prijzen van elektriciteit op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit 
• de spark spread 
• de Lerner index (PM)23 

 

Voor de uitwerking van deze indicatoren heeft DTe gebruik gemaakt van (openbare) data over de 

prijzen van verschillende elektriciteits- en gascontracten, van geregistreerde deelnemers op de 

groothandelsmarkt en van informatie uit het ‘sector inquiry’ rapport van de Europese Commissie. 

Daarnaast is vertrouwelijk informatie opgevraagd over het productiepark en de geproduceerde 

elektriciteit in 2005 van producenten met productie-eenheden waarvan het maximum elektrisch 

vermogen minimaal 15 MW bedraagt. 

 

                                                          

Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit in het jaar 2005. Vorig jaar heeft DTe eveneens 

over de mededinging ge

w

 

Mededinging geeft weer in welke verhouding marktpartijen tot elkaar staan. Disciplineren 

marktpartijen elkaar of dicteren enkele partijen de marktuitkomsten? Vooral op momenten van

s

capaciteit beschikken om aan de vraag te voldoen. Elektriciteitsproducenten bij wie het 

productiepark al volle

d

beschikbare capaciteit, mits deze noodzakelijk is om de gevraagde hoeveelheid elektriciteit te 

produceren, kunnen over marktmacht beschikken. Vanwege de beperkte interconnectiecapaciteit 

tussen Nederland en omringende landen gaat ook van importen een beperkte disciplinerende 

werking uit. Onder deze omstandigheden  kunnen enkele (één) ektriciteitsproducenten grote 

in

ge

 

O

 
22 Onderzoek ontwikkeling liquiditeit elektriciteitsmarkt 2003-2004, maart 2004 en Marktmonitor, ontwikkeling van de 

groothandelsmarkt voor elektriciteit 2004-2005, juli 2005 
23 De Lerner index is in dit document weggelaten vanwege enige vertraging in het proces. Hier zal in een later stadium apart 

door DTe over gerapporteerd worden. 
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5.2 Spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt voor 
elektriciteit 

ederland kent 7 grote elektriciteitsproducenten (productiepark minimaal 400 MW) en ongeveer 18 

les die de 

art 

t 

se 

 

 

 opzichte van vorig jaar zijn er twee 

andelspartijen bijgekomen. Bij partijen die mogelijk ook als producent of leverancier optreden zijn 

s voor het eerst 

een a

 

 
N

kleinere producenten. De grote kolen- en gasgestookte centrales en de warmtekrachtcentra

bulk van de Nederlandse productie vormen zijn eigendom van enkele grote producenten. Driekw

van het Nederlandse productiepark behoort toe aan vier elektriciteitsproducenten, bijna de helf

behoort toe aan twee elektriciteitsproducenten.  

 

Nederland telt begin 2006 29 leveranciers van elektriciteit. Dit betreft een beperkt aantal grote 

leveranciers en een groter aantal kleine(re) leveranciers. Een significant deel van de Nederland

productie wordt door verticaal geïntegreerde spelers geleverd: twee grote elektriciteitsproducenten

en een aantal kleine hebben ook een (sterke) positie op de midden- en kleinverbruikermarkt. 

 

In totaal zijn op de Nederlandse groothandelsmarkt 41 partijen actief.24 Hiervan richten zich 10 puur

op handelsactiviteiten en 6 puur op levering.25 Ten

h

in 2005 twee tot de markt toegetreden en twee van de markt vertrokken. In 2005 i

 fin nciële partij als producent actief geworden.  

                                                           
24 Cijfer gebaseerd op PV-register TenneT 

25 Partijen met handelserkenning in PV-register. 

Het aantal spelers op de Nederlandse groothandelsmarkt is met 5% toegenomen tot 41.  
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5.3 Concentratiegraad (HHI) 

De Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit is matig tot sterk geconcentreerd. Er is sprake 

van een lichte verbetering ten opzichte van 2004. 

 
Naast het aantal spelers geeft ook de concentratiegraad een indicatie voor de intensiteit van de 

mededinging. Een maatstaf voor de concentratie is de Herfindahl-Hirschman Index (HHI). De HHI 

methode baseert zich op de marktaandelen van elektriciteitsproducenten. Deze marktaandelen 

worden eerst gekwadrateerd en vervolgens bij elkaar opgeteld. Uitkomsten variëren tussen de 0 

olledige mededinging) en 10.000 (monopolie). Bij een waarde boven de 1800 is sprake van een 

 

d, 

sten wijken enigszins af van de waarden voor 

et jaar 2004, maar dit wordt volledig verklaard door enkele wijzigingen in de berekening.26

 

De statische HHI wordt berekend op basis van de maximale beschikbare productiecapaciteit van de 

producenten in de Nederlandse groothandelsmarkt. DTe heeft de HHI berekend op basis van 

productie-eenheden met een maximum elektrisch vermogen van groter dan 15 MW. Hiermee is 85% 

van de in Nederland beschikbare productiecapaciteit meegenomen. 

 

5.3.2 HHI dynamisch 
 
De gemiddelde dynamische HHI in 2005 is 2232, wanneer importen niet worden meegerekend, en 

is 1648 wanneer dit wel het geval is. Deze uitkomsten liggen lager dan in 2004. Het monitor rapport 

2004-2005 rapporteerde een gemiddelde dynamische HHI van 2319 zonder import, en 1713 met 

import.27 Daarmee is sprake van een verbetering. 

De frequentie van HHI waarden op uurbasis is weergegeven in Figuur 28. 
 

                                                          

(v

sterk geconcentreerde markt; bij een waarde tussen 1200 en 1800 spreekt men van een matig 

geconcentreerde markt. DTe berekent twee HHI’s: een statische HHI op basis van het opgestelde

vermogen van de elektriciteitsproducenten en een dynamische HHI op basis van de geleverde 

elektriciteit aan de groothandelsmarkt. 

 

5.3.1 HHI statisch 
 
De statische HHI voor 2005 komt uit op 2020, wanneer importcapaciteit niet worden meegereken

en op 1725 wanneer dit wel het geval is. Deze uitkom

h

 
26 Het monitor rapport 2004-2005 rapporteert een statische HHI van 1914. Importcapaciteit is daarin niet meegenomen. Het 

verschil met de waarde in 2005 is toe te schrijven aan enkele veranderingen in de toewijzing van productiecapaciteit in de 

berekening. Voor berekening met de importcapaciteit in 2005 is de beschikbare 3350 MW aan interconnectiecapaciteit aan de 

grootste vijf producenten voor 400 MW elk toegewezen en het restant in blokken van 400 MW aan nieuwe partijen 

eschikbare capaciteit die een marktpartij kan bemachtigen.  

n 2004. Uitkomsten zijn direct vergelijkbaar. 

toegewezen. Deze 400 MW is de maximaal b
27 De berekening in 2005 is overeenkomstig die va
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Figuur 28 Histogram dynamische HHI exclusief importen 

 
Bron: DTe 

 

Voor alle uren in 2005 komt de HHI hoger uit dan de eerdergenoemde grenswaarde van 1800 voor 

terke concentratie. Opvallend is dat de mediaan dit jaar rond de 2100 ligt met een lange uitloop 

en. In dit geval valt de 

emiddelde HHI waarde lager uit dan de grenswaarde. 

 

 

s

aan rechterzijde, terwijl in 2004 de mediaan rond 2400 lag met een uitloop voornamelijk naar 

linkerzijde. Ook de verdeling van de HHI is verbeterd ten opzichte van 2004.   

 

Figuur 29 presenteert de resultaten wanneer importen zijn meegenom

g
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Figuur 29 Histogram dynamische HHI inclusief importen 

ynamische HHI 

eeft dezelfde reikwijdte als de statische: importen zijn meegenomen, de productie van productie-

5.3.3 Internationale vergelijking HHI 

elet op de verschillen in de structuur van de groothandelsmarkt tussen de verschillende landen is 

en vergelijking van de absolute waarden met Duitsland, het VK en Frankrijk het meest relevant. De 

oncentratiegraad in Nederland is lager dan in Frankrijk, hoger dan in het VK, en vergelijkbaar met 

uitsland, zoals blijkt uit een vergelijking van de statische en dynamische HHI in Figuur 30.30

                                                        

Bron: DTe 

 

Bij de berekening van de dynamische concentratiegraad gaat het om de totale gerealiseerde 

productie van Nederlandse producenten geleverd aan het openbare net. 28 De d

h

eenheden kleiner dan 15 MW niet.29  

 

 

G

e

c

D

   

 Productie voor eigen verbruik door elektriciteitscentrales is dus niet meegerekend 

 De importcapaciteit wordt in twee stappen aan de producenten toegerekend. Eerst wordt het totale importvolume per uur 

erekend door het gerealiseerde volume per uur van de TenneT dagveiling te nemen plus het gemiddeld gerealiseerde 

lume per uur van de maand- en jaarveilingen. Daarna wordt het totale importvolume per uur pro rata toegewezen aan de 

roducenten, met een maximum van 400 MW per uur. 
30 De HHI waarden in de figuur geven veelal een onderschatting. 

28

29

b

vo

p
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Figuur 30 Internationale vergelijking HHI in 2004 
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Bron: DTe op basis van Europese Commissie 

 

Verder valt op dat in de meeste landen in bovenstaande grafiek de concentratiegraad boven 1800 is, 

ofwel dat er in de meeste landen sprake is van sterke concentratie.  
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5.4 Prijzen van elektriciteit 

Bron: DTe op basis van Platts 

 

Figuur 31 toont de gemiddelde prijzen van de jaarcontracten voor piek- en basislasturen. De 

resultaten laten zien dat in de afgelopen jaren de prijzen voor beide producten geleidelijk zijn 

gestegen met gemiddeld 5-8% per jaar in de periode 2001-2004. In 2005 is de stijging van de 

prijzen ten opzichte van eerdere jaren toegenomen tot ruim 20%. 

 

In Figuur 32 worden de prijzen van een dag vooruit contract gepresenteerd. Ook hier volgt een 

soortgelijk patroon uit, waarbij in het tweede gedeelte van 2005 prijzen sterk stegen. Het 

gemiddelde prijsniveau in 2005, voor zowel basislast als pieklast, ligt meer dan 30% boven het 

niveau van 2004. 

 

De prijzen op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit zijn in 2005 sterker gestegen dan 

in voorgaande jaren. Het gemiddeld prijsniveau in 2005 ligt 20% tot meer dan 30% hoger. Dit is 

grotendeels in lijn met de internationale trend. 

 
In deze paragraaf wordt de ontwikkeling van het prijsniveau van elektriciteit gepresenteerd. De 

prijzen voor elektriciteit verschillen onder meer afhankelijk van de duur van het contract. Wij 

presenteren jaar- en dag vooruit contracten. In hoeverre de trend in elektriciteitsprijzen wordt 

verklaard uit de gasprijzen komt aan de orde in het onderdeel “spark spread”. 

 

5.4.1 Ontwikkeling Nederlandse prijzen 
 

Figuur 31 Elektriciteitsprijzen van een jaar vooruit contract 
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Figuur 32 Elektriciteitsprijzen van een dag vooruit contract 

Bron: DTe op basis van Platts 

 

5.4.2 Vergelijking met prijzen in het buitenland 
 

In het hoofdstuk over liquiditeit blijkt dat de ontwikkeling van het prijsniveau op de APX grotendeels 

in de pas loopt met de Duitse en Franse beurzen EEX en Powernext met uitzondering van het 

laatste gedeelte van 2005. 

 

Bij termijncontracten loopt de ontwikkeling van de prijzen eveneens synchroon, maar is het niveau 

van de prijzen in Nederland hoger dan in Duitsland en Frankrijk. 
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5.5 Spark Spread 
 
 
De 

spark 

spread 

is het 

versch

il 

 de elektriciteitsprijs en de gaskosten van een centrale op een bepaald moment. De spark spread geeft 

een indicatie van de winstgevendheid van de productie van elektriciteit met behulp van gasgestookte 

centrales. Een structureel hoge spark spread kan een indicatie zijn van gebrekkige mededinging, in het geval 

stookte eenheden de marktprijs zetten. In Nederland wordt de marginale productie voornamelijk 

geleverd door gasgestookte eenheden. Maar het blijft mogelijk dat de marktprijs op enig moment bepaald 

wordt door een productie-eenheid die niet gasgestookt is. In dat geval verliest de spark spread betekenis als 

indicator voor mededinging. Dit is in Nederland echter een uitzonderingssituatie. 

De spark spread (Spsp) wordt op de volgende manier berekend: 

Spsp = Pe – Pg/R 

De ontwikkeling van de spark spread op de Nederlandse groothandelsmarkt voor elektriciteit 

geeft geen eenduidige trend weer. De spark spread van korte termijn pieklast contracten is 

gestegen ten opzichte van 2004, ook inclusief CO2. Daartegenover staat dat voor jaar-vooruit 

contracten, zowel basis- als pieklast, de spark spread gedaald is: er is sprake van een daling 

minder dan 10% exclusief CO2, en van een sterke daling inclusief CO2.  

tussen

gasge

 

 

 

Hier Pg de gasprijs en R het rendement van een gasturbine. Een rendement van 

35% betekent dat 1 MWh gas omgezet wordt in 0,35 MWh elektriciteit. 

 

Wij p acten) zonder en met correctie 

voor CO2 en voor basislast. Ook geven we een internationale vergelijking. 

 is Pe de prijs voor elektriciteit, 

resenteren spark spread voor pieklast (dag vooruit, maand en jaarcontr
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5.5.1 Pieklast 
 

F

 

In Figuur 33 zijn de elektriciteitsprijs, de gasprijs en de spark spread bij piekuren uiteengezet voor 

dagcontracten. Er is net als vorig jaar uitgegaan van een rendement van 35%. De gemiddelde spark spread 

over 2005 is verdubbeld ten opzichte van 2004, maar het niveau is 30% lager dan het gemiddelde over 2003. 

Het niveau van de spark spread van 2004 werd in de monitor van afgelopen jaar als laag beoordeeld in 

vergelijking met de vaste en variabele kosten die een piek gascentrale maakt bij de productie van elektriciteit. 

Hoewel het niveau van de spark spread in 2005 gestegen is, is de ontwikkeling niet zorgwekkend. 

 

In 2005 is officieel de handel in CO2 emissierechten gestart. Hiermee heeft de uitstoot van CO2 een 

marktprijs gekregen. Na een start van 7 Euro per ton in januari is deze de eerste helft van 2005 opgelopen 

richting de 22 Euro en de tweede helft van 2005 rond deze prijs gebleven met een uitschieter van 24,90 Euro 

in juli. Wanneer de marktprijs van deze rechten verdisconteerd wordt in de berekening spark spread ontstaat 

de volgende formule: 

 
SpspCO2 = Pe – Pg/R – PCO2*U/R 

 

Hier is PCO2 de prijs voor CO2-uitstoot en U de hoeveelheid CO2 per MWh gas. Voor dagcontracten 

(pieklast) 2005 is de invloed van CO2 te zien in Figuur 7. Hierbij geldt R = 35% en U = 0,20196.31 

                                                          

iguur 33 Spark spread voor dag vooruit piekcontracten 2002-2005, eur/MWh 

 
Bron: DTe op basis van Platts 

 
31 Op basis van data van Spectron en European Carbon Index. 
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Figuur 34 Spark spread voor dag vooruit piek contracten gecorrigeerd voor CO2-prijzen in 2005 

 
 

n in 

 

tracten gegeven (wederom 

ieklast, R = 35%, exclusief CO2). In tegenstelling tot de spark spread bij dag en maandcontracten neemt de 

 af in 2005. 
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Bron: DTe op basis van Platts, Spectron en European Carbon Index 

 

De compensatie voor de CO2 prijs verlaagt de spark spread met ongeveer 12 Euro per geproduceerde MWh 

elektriciteit vanaf juni 2005. Inclusief CO2 is de “clean” spark spread in 2005 ongeveer 50% hoger da

2004. 

In Figuur 35 is de ontwikkeling van de spark spread voor maand en jaarcon

p

spark spread bij jaarcontracten
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Figuur 35 Spark spread voor maand en jaar piek contracten 

 
E
 

iguur 36 Spark spread voor jaar piek contracten inclusief correctie voor CO2
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Bron: DTe op basis van Platts 

 

Wanneer de actuele CO2 kosten 100% verdisconteerd worden komt de spark spread op jaar vooruit 

contracten vanaf april 2005 negatief uit. 

 

F
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Bron: DTe op basis van Platts, Spectron en European Carbon Index 

 
O  centrale te berekenen gaan we uit van een gasgestookte centrale 

die 00 uur t (waarvan 4080 piekuren en 1920 daluren) met een rendement van 

50%. Hier zi maand- en jaarcontracten relevant, omdat het grootste deel van 

de capaciteit van een dergelijke centrale vooruit verkocht zal worden. 

 

Wanneer we de piek- en basislast uitkomsten, exclusief CO2, van een jaar vooruit contract met elkaar 

vergelijken blijkt dat in 2005 de spark spread voor basislast ongeveer 70% hoger ligt dan die van pieklast. De 

prijs voor basislast elektriciteit is lager dan die voor pieklast, maar dit effect wordt meer dan gecompenseerd 

door het aangenomen hogere niveau van efficiëntie. Ook inclusief CO2 is de spark spread voor basislast 

hoger dan die voor pieklast; hier telt nog extra mee dat een meer efficiënte centrale minder CO2 uitstoot per 

geleverde MWh. 

 

Figu r 37 Spark spread voor jaar vooruit basislast elektriciteitsprijzen 

 

n European Carbon Index 
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Bron: DTe op basis van Platts, Spectron e
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5.5.3 Internationale vergelijking 

ij een internationale vergelijking van de prijzen van dagcontracten in Figuur 11 is te zien dat de spark spread 

 dan in Nederland. Hierbij is van belang op te merken dat de spark 

 Frankrijk een minder goede indicator is voor mededinging, omdat de (marginale) 

roductie daar met name van kolen respectievelijk nucleaire bronnen afkomstig is.  

 
B

in andere landen structureel lager ligt

spread voor Duitsland en

p

 

Figuur 38 Spark spread Nederland, Duitsland en Frankrijk voorjaar vooruit piekcontracten 
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acten levert een vergelijkbaar beeld op. 

iguur 39 Spark spread Nederland, Duitsland en Frankrijk voor dag vooruit piekcontracten 

Bron: DTe op basis van Platts 
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