Ook ’€100 minder’ aan energiebelasting valt tegen

Zorgpremie veel meer omhoog dan geraamd
Door THIJS RÖSKEN EN MARLOU VISSER
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Een doorsnee huishouden is volgend jaar meer geld kwijt aan de energiekosten, verwachten prijsvergelijkers.

Ⓒ HOLLANDSE HOOGTE

AMSTERDAM - De zorgpremie bij DSW gaat met 6 euro per maand omhoog tot 118 euro. Een pijnlijk
verhaal voor klanten van de zorgverzekeraar, want het kabinet voorzag op Prinsjesdag nog een
gemiddelde premiestijging van 3 euro per maand. Vermoedelijk staat DSW niet op zich. Ook de
beloofde ’honderd euro minder’ aan energiebelasting van minister Wiebes kan ﬂink tegenvallen.
„Er is wederom gerekend met te lage verbruikscijfers.”

DSW komt jaarlijks als eerste met de zorgpremie en is daarmee richtinggevend voor andere
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zorgverzekeraars. DSW kan niet zoveel reserves teruggeven via premieverlaging als vorig jaar, dus stijgt
de premie extra snel.
De basispremie van DSW, in afgelopen jaren lager dan gemiddeld, komt door de snelle stijging wel in de
buurt van de door het kabinet voorspelde 118,41 euro. Als in de komende weken bij andere
zorgverzekeraars ook premiestijgingen van 6 euro volgen, komen de premies wel boven de
kabinetsramingen uit.
DSW-topman Aad de Groot ziet ook loonsverhogingen van zorgpersoneel en stijgende uitgaven aan dure
medicijnen als oorzaak van de premiestijging. Volgens De Groot schat het kabinet de reserveteruggave te
hoog in en onderschat het juist het effect van loonstijgingen voor zorgpersoneel en de uitgaven aan dure
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’Alles duurder’
Een gemiddeld gezin zou volgend jaar 100 euro per jaar minder gaan betalen aan energiebelasting,
meldde minister Eric Wiebes (Economische Zaken) op Prinsjesdag. Maar dat kan nog wel eens vies
tegenvallen, zegt Ben Woldring van gaslicht.com. „Er is wederom gerekend met te lage verbruikscijfers.”
Zowel op gas als op elektriciteit wordt volgend jaar meer belasting geheven. Maar elk huishouden krijgt
op jaarbasis ruim 200 euro extra korting op de energiebelasting.
Deze ’vermindering energiebelasting’ gaat van 311,62 euro naar 527,17 euro. Dit bedrag wordt van de totale
belasting afgetrokken, ongeacht hoeveel gas en stroom je verbruikt. Dat zorgt ervoor dat we onder aan de
streep toch minder energiebelasting gaan betalen.
Huishoudens die weinig gebruiken, merken relatief meer van de korting dan huishoudens met een groter

verbruik. Er zijn grote verbruiksverschillen tussen huishoudens, maar het kabinet rekent met
gemiddelde verbruikscijfers van 2525 kWh stroom en 1179 kuub gas per jaar. Daarmee zou een
huishouden inderdaad zo’n honderd euro in de plus gaan ten opzichte van dit jaar. Die cijfers komen bij
het Planbureau voor de Leefomgeving vandaan, dat ervan uit gaat dat ons gebruik van gas en stroom in
2020 daalt omdat steeds meer mensen zonnepanelen nemen en investeren in isolatie.

Realistischer
Volgens Woldring is een verbruik van 3500 kWh en 1500 kuub echter realistischer. Het belastingvoordeel
slinkt dan tot 66 euro, in plaats van 100 euro. Ook in de berekeningen van vergelijkingssite Pricewise, die
verschillende gemiddelden gebruikt, gaat een doorsnee huishouden er slechts zo’n 75 euro op vooruit.
Dat vergelijkingssites op een veel kleiner belastingvoordeel uitkomen dan het ministerie van
Economische Zaken verbaast woordvoerder Nynke van der Zee niet. „Zij kijken alleen naar cijfers van
mensen die willen overstappen, daar zitten bijvoorbeeld huishoudens die gebruik maken van een
warmtenet niet bij. Die kunnen namelijk niet overstappen.”
„Ten opzichte van 2018 gaan de meeste Nederlanders in 2020 in ieder geval meer betalen aan de belasting
op gas en stroom”, zegt Pricewise-directeur Hans de Kok. Hij keek naar de energiebelasting voor
verschillende huishoudens.

„Of we volgend jaar een lagere energierekening krijgen is maar zeer de vraag”, stelt De Kok. „Dat hangt
sterk af van de ontwikkeling van de energieprijzen en daar is nu nog niet zoveel over te zeggen.”
Vorig jaar maakte staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) een ﬂinke uitglijder rond de
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energieprijzen. Toen prijsvergelijkers voorspelden dat de energierekening in 2019 met ruim driehonderd

euro zou stijgen, noemde zij dit in een debat bangmakerij. Later kwam ook het CBS uit op een gemiddelde
plus van 334 euro.
Keijzer baseerde zich destijds op oude ramingen van het Planbureau voor de Leefomgeving. Die fout
wordt niet opnieuw gemaakt, verzekert Van der Zee. „De cijfers zijn in maart geactualiseerd.”

