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Eneco-klanten met een variabel tarief gaan vanaf juli minder betalen.

Ⓒ ERALD VAN DER AA

Lees voor

Goed nieuws over de energienota, dat hebben we de afgelopen maanden weinig gehoord. Het
ging vooral over ﬂink stijgende prijzen. Maar vanuit energieleverancier Eneco komt het er
nu toch goed nieuws. Voor sommige klanten gaat de rekening ﬂink omlaag.
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Wie proﬁteren er en wat is het voordeel?
Het gaat om Eneco-klanten die gekozen hebben voor een variabel tarief. Dat is iets meer dan de
helft van de consumentenklanten, laat een woordvoerder van het energiebedrijf weten. Hun
variabele tarief wordt doorgaans twee keer per jaar, in januari en juli, herzien. Een gemiddelde
klant gaat er volgens Eneco ongeveer €133 op vooruit op jaarbasis.

Wat doen de andere aanbieders?
Nuon gaat de energietarieven per 1 juli eveneens verlagen, maar wil nog niet aangeven met
hoeveel. Essent houdt de tarieven voor zijn klanten gelijk.

Hoe kan het dat Eneco de tarieven verlaagt, terwijl die bij Essent gelijk blijven?
Directeur Ben Woldring van vergelijkingssite Gaslicht.com vindt dit ook opvallend. „Wat hier een
rol kan spelen, is dat Eneco de tarieven per 1 januari iets meer heeft verhoogd dan Essent.
Daardoor heeft Eneco nu waarschijnlijk de ruimte om de prijzen te verlagen. Wellicht heeft Eneco
ook iets scherper ingekocht, maar dat weet je eigenlijk altijd pas achteraf ”, legt Woldring uit.

Proﬁteren huishoudens met stadsverwarming ook van lagere tarieven per 1 juli?
Helaas, de tarieven voor stadsverwarming worden slechts één keer per jaar vastgesteld. Dat
gebeurt op 1 januari.

Is dit het gelijk van het kabinet?
Nee. Het kabinet rekende op een lichte stijging van de energierekening in 2019, omdat het uitging
van een veel lager verbruik dan het gemiddelde echt is. En daarbij hanteerde het ook nog eens
lagere tarieven en baseerde het zich op cijfers uit 2017. Dat de energietarieven nu iets omlaag
gaan, neemt niet weg dat het kabinet met de verkeerde uitgangspunten aan het rekenen sloeg.
Bovendien zien huishoudens hun gas- en stroomnota dit jaar wel degelijk stijgen. Dat komt vooral
door de hogere energietaks per 1 januari. Woldring raadt klanten van Eneco en Nuon dan ook aan
om hun maandbedrag niet te verlagen ondanks dat hun energietarieven per 1 juli omlaag gaan.
„Houd er ook rekening mee dat je gasverbruik in het tweede halfjaar een stuk lager is dan in het
eerste halfjaar.”
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