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Met name het gasverbruik maakt de energienota duur © ANP/Koen Suijk

Gasprijs keldert, energienota gaat
omlaag in 2020
In tegenstelling tot afgelopen jaar lijkt 2020 voor de energienota gunstig uit te pakken.
Huishoudens profiteren zowel van een belastingvoordeel als kelderende gasprijzen door
een oplopende Russisch-Amerikaanse gasoorlog. De prijzen kunnen bovendien nóg
verder dalen, verwacht Ben Woldring van vergelijker Gaslicht.com.
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Door stijgende energieprijzen en veel hogere duurzaamheidsbelastingen gingen huishoudens
sinds 1 januari 2019 opeens fors meer betalen voor gas en licht. De toename tot wel 360 euro op
jaarbasis leidde tot groot tumult in politiek Den Haag, met name doordat staatssecretaris Mona
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Keijzer (EZ) de stijging aanvankelijk ontkende. Later bleek dit onjuist en bevestigde het CBS de
forse stijging.
Uiteindelijk werd de soep tóch minder heet gegeten dan opgediend. De gasprijzen begonnen na
januari te kelderen. Oorzaak is onder meer een Russisch-Amerikaanse gasoorlog: de VS is veel
meer vloeibaar gas op gaan pompen, waardoor het aanbod steeds groter werd. Tegelijk loopt de
gasleveringsdeal tussen Rusland en Europa eind dit jaar af. Via staatsbedrijf Gazprom willen de
Russen laten zien dat ze een betrouwbare partner zijn. Al met al daalden de gasprijzen met de
helft.

Recordhoeveelheid gas
Als gevolg van de daling verlaagden energieleveranciers als Eneco en Vattenfall per 1 juli
2019 hun variabele tarieven. Dit dempte de enorme verhoging van de energierekening enigszins.
Afgelopen maanden is de gasprijs laag gebleven doordat een recordhoeveelheid gas uit
Amerika, Qatar en de VS de Europese markt bereikt.
Op 1 januari 2020 blijven de variabele tarieven bij Vattenfall, Eneco en Essent gelijk. Mede door
een forse verhoging van de heffingskorting gaat een gemiddeld huishouden er echter komend
jaar zo’n honderd euro op vooruit. Volgens Ben Woldring, directeur en oprichter van
Gaslicht.com is het voordeel overigens ‘slechts’ 66 euro, nu het kabinet onrealistisch lage
verbruiksgemiddelden hanteert. Zelf gaat Gaslicht uit van 3500 kilowattuur stroom en 1500 kuub
gas voor een gemiddeld huishouden. Andere vergelijkers als Pricewise en Independer hanteren
soortgelijke gemiddelden.
Tekst gaat verder na foto

Door de verduurzaming van onze energievoorziening via duurzame stroom uit wind en zon stijgen de belastingen op gas en
stroom fors. © 0

Gasprijs blijft laag
Woldring verwacht dat het voordeel verder kan oplopen. ,,De gasprijzen kunnen bovendien
voorlopig laag blijven,” stelt de directeur van Gaslicht.com. Internationale energieanalisten gaan
uit van hetzelfde scenario.
James Huckstepp, analist bij S&P Global Platts denkt dat de gasprijzen tot nog wel 2021 laag
kunnen blijven. ,,Deze trend zal voortzetten in 2020 nu de VS zijn exporten van vloeibaar gas
verder opvoert” zei Huckstepp tegen diverse Engelstalige media. ,,Ondertussen weigert Rusland,
Europa’s grootste gasleverancier, de hoeveelheid gas naar Europa te verminderen nu het zijn
marktaandeel poogt te beschermen, de lage prijzen ten spijt. Rusland en Europa hebben
overigens eerder deze week een nieuwe gasdeal gesloten. Dit zal echter niet tot hogere prijzen
leiden, is de verwachting.
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Als gevolg van de gasoorlog loont het voor consumenten om hun energiecontract voor een jaar
vast te zetten, zegt Woldring van Gaslicht.com. ,,Het voordeel ten opzichte van variabele
tarieven is inclusief welkomstpremies opgelopen tot 350 euro op jaarbasis”, aldus Woldring.

Nuances
Er vallen nog twee belangrijke nuances te maken: huishoudens die veel meer stroom en gas dan
gemiddeld verbruiken, houden minder voordeel over. ,,Dan eet je de hogere heffingskorting als
het ware op”, aldus Woldring. Dat zou ook kunnen bij een strenge winter: mocht het komende
twee maanden onverhoopt vriezen dat het kraakt dan zullen de meeste Nederlanders veel meer
gas verstoken om hun huis warm te houden. Dat drijft niet alleen de rekening op, maar verlaagt
ook het belastingvoordeel.
De energienota in 2020 voor een gemiddeld gezin (3500 Kwh stroom en 1500 m3 gas)
- De heffingskorting - de belastingvermindering die huishoudens op hun energierekening
krijgen - gaat 216 euro omhoog.
- De energiebelasting op stroom daalt met 4 euro.
- De energietaks op gas gaat omhoog met 73 euro.
- De Opslag Duurzame Energie (ODE) - waaruit onder meer de aanleg van windparken wordt
bekostigd - stijgt met 35 euro voor stroom. De ODE voor gas is volgend jaar 46 euro meer.
- De netbeheerkosten stijgen met gemiddeld 5 euro.
- Bij elkaar resulteert dit voor een gemiddeld huishouden in een 61 euro lagere energienota.
Bron: Gaslicht.com
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