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Gasprijsontwikkeling
Crisisgevoel in de markt schuift vooruit
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• Gas okt’22 handelde vorig jaar sept voor ca. 45 €ct/m3; nu 200 €ct/m3 (prijs ruim x 4 )

• Gas jaar’24 handelde vorig jaar sept voor ca. 22 €ct/m3; nu bijna 130 €ct/m3 (prijs x 6)

• Het prijsopdrijvende effect van de gascrisis verplaatst zich van de tijdvakken dichtbij naar de tijdvakken verder in de 

toekomst
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Vulling gasvoorraden
Medio oktober vol
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• Voorraden in Engeland en Frankrijk (vrijwel) vol, dankzij 

grote LNG aanvoer

• Vulling in Nederland: 125 TWh = ca 12,7 mrd m3, ofwel 

90%

• Vulling in Duitsland 224 TWh = ca 22,75 mrd m3, ofwel 

91,5% 

• Kortom: de vulling is al boven de gestelde EU norm, gaat 

sterk door en de voorraden zullen medio oktober vol zijn

• Grote energiebesparing in NL (-25%); d.w.z. gasverbruik 

34 > 26 mrd m3 per jaar

• Waarvan 67% = 18 mrd m3 in de winter; voorraad is 

straks 13,5 mrd m3. 

• NL gasproductie + aanvoer Gate = minstens 20 mrd m3 

per jaar

• Kortom: geen gastekort NL mits energiebesparing

• Nieuwe terminal Delfzijl voor Duitsland en Midden-

Europa

https://agsi.gie.eu/#/graphs/NL



• 3

Gasaanvoer Europa
LNG #1

• LNG (vloeibaar gas) 

belangrijkste gasbron

• Daarna pijpleidinggas uit 

Noorwegen

• Russisch pijpleidinggas 

slechts 3,4 miljard m3 in 

aug’22 (ca. 15 miljard m3 in 

aug’21)

• LNG groeit komende jaren 

verder

• Op korte termijn weinig groei 

in aanbod mogelijk
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LNG markt
Voldoende beschikbaar voor 

terminalcapaciteit
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• Europa is sterk afhankelijk geworden van LNG

• Deze zomer heeft aangetoond dat er voldoende 

LNG beschikbaar is om de Europese terminals op 

volle capaciteit te laten draaien zonder tekorten in 

de rest van de wereld

• Europa concurreert met Azië om LNG; prijzen 

zouden redelijk vergelijkbaar moeten zijn

• LNG prijs in Azië noteerde deze woensdag 1,63 

€/m3 voor de wintermaanden; kortom ruim 55 

ct/m3 lager dan TTF

• Europa lijkt al maanden de LNG prijs in Azië te 

zetten; als de vraag hier vermindert, moet dat 

prijsdaling betekenen

• Winterweer in Azië en Europa zullen beide sterke 

invloed op de prijs hebben


