ACHTERGROND

Tekst Albert van der Horst

Tegen de stroom in
Stroom afnemen als de vraag beperkt is, is aantrekkelijk, want
goedkoop. Wie een APX-contract afsluit, rekent de elektriciteit af tegen
een uurprijs: goedkoop in de vroege ochtenduren, duurder overdag.

V

roeger was de keus beperkt. Je zat
vast aan één energieleverancier en
de enige keus was die tussen dagen nachtstroom of voor één tarief
dag en nacht. Dat veranderde in 2002 toen de
energiemarkt werd geliberaliseerd. Eerst voor
grootverbruikers (een afgezekerd vermogen
van meer dan 3 x 80 ampère) en twee jaar later
ook voor de klein zakelijke afnemers. Sinds die
tijd kan iedereen overstappen naar een andere
leverancier. “En dat loont, want trouw wordt
afgestraft”, zegt Harm van der Zanden van
DLV. De agrarische adviesorganisatie bundelt
de stroomvraag van agrarische klanten en is zo
in staat om voor haar klanten aantrekkelijke
collectieve contracten af te sluiten met leveranciers. “Een akkerbouwer met een jaarverbruik
van 80.000 kWh kan alleen door overstappen
op jaarbasis al snel zeven- tot achthonderd
euro besparen.”

Daarnaast kunnen klein zakelijke afnemers
sinds twee jaar ook – en eventueel via tussenkomst van DLV – zogeheten APX-contracten
afsluiten met een energieleverancier. Het elektriciteitsverbruik wordt dan afgerekend op
basis van een uurnotering. De enige voorwaarde is dat een slimme meter is geïnstalleerd.

Spotmarkt

“De APX is een spotmarkt, waar de prijs heel
direct wordt bepaald door vraag en aanbod.
Omdat stroom niet kan worden opgeslagen,
moet de elektriciteit worden gebruikt op het
moment dat die wordt opgewekt”, legt Van der
Zanden uit. “En dus is stroom op de spotmarkt
goedkoop als de vraag gering is: ’s nachts en
’s ochtends vroeg en duurder overdag en in de
avond.” De voordelen van een APX-markt zijn
vooral groot als je een aanzienlijk deel van je
stroom ’s nachts of in de vroege ochtend

afneemt. In de agrarische sector zijn de voordelen daarom het grootst bij akkerbouwers. Een
groot deel van de ventilatie-uren vindt immers
in de ochtend plaats. Van der Zanden: “Maar
ook voor afnemers met een constant stroomverbruik kan een APX-contract interessant
zijn, maar dat weet je pas achteraf. Klanten met
een APX-contract waren in 2012 goedkoper uit
en ook dit jaar zijn de voortekenen gunstig.
Maar in 2013 was je bij een egale stroomafname
goedkoper uit met een vast contract.”
En wat kan een akkerbouwer dan besparen met
een APX-contract? Dat is lastig te voorspellen,
omdat je van tevoren de stroomprijs op de
APX niet weet. Toch schat DLV de besparing
voorzichtig op 400 euro per jaar, zonder een
aanpassing van het ventilatieregime. Zou hij
zijn bewaarcomputer nog wat preciezer instellen (vaker ’s nachts ventileren in plaats van
overdag) dan is de besparing groter. ◀

Gemiddelde APX-stroomprijzen over 24 uren van de dag
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Tijd

Het gemiddelde APX-tarief, zonder opslag, over de periode 2011 tot en met 2014. Het tarief is voor klein zakelijke en grootverbruikers hetzelfde.
Alleen het opslagtarief varieert. Grootverbruikers hebben doorgaans een lagere opslag.
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