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’Slapers worden wakker, en zelfs contracten openbreken is nu lucratief’

Gas en stroom waren zelden zo goedkoop
Door EDWIN VAN DER SCHOOT
Updated 11 apr. 2020 10 apr. 2020 in GELD

Lees voor

AMSTERDAM - De prijzen van gas en stroom blijven maar dalen. Sterker nog: energie is
sinds de liberalisering van de energiemarkt nog nooit zo goedkoop geweest als in de
afgelopen maand. Hoe kan dat en hoe kunt u daarvan proﬁteren?

Je zou het bijna vergeten, maar in december 2018 brak er nog een politieke rel uit over de
energierekening. Volgens berekeningen van Ben Woldrings Gaslicht.com zou de
energierekening in 2019 naar een recordhoogte stijgen, met name door oplopende belastingen
en heﬃngen voor investeringen in duurzame energie.
Maar ook hoge gasprijzen deden een duit in het zakje. Berichtgeving daarover in deze krant
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werd door het ministerie van EZK ontkend, om later toch te worden bevestigd. Vervolgens werd
een deel van die heﬃngen ook verlaagd.

Geen winter
Inmiddels ziet de wereld er heel anders uit dan in die decembermaand uit 2018. Was de winter
toen relatief zacht, de winter van 2019-2020 stelde helemaal niks voor. Niet qua vorst, maar ook
ﬁnancieel niet.
„Als we kijken naar de periode van 1 december tot en met 20 maart, dan zien we dat de maanden
december, januari en februari warmer waren dan gemiddeld. Daardoor lag het verbruik van
huishoudens ook lager dan normaal”, laat een woordvoerster van energiebedrijf Eneco weten.
„Bij een verbruik van 1500 m3 gas op jaarbasis, scheelt dat €91”, rekent ze het verschil met de
vorige ook al niet bijster strenge winter voor.

Elektriciteitsprijs
„De lagere energieprijzen worden vooral veroorzaakt door lagere vraag (zachte winter) naar gas.
Dat werkt direct door in de gasprijs en indirect in de elektriciteitsprijs, omdat een deel van de
elektriciteit wordt opgewekt met gasgestookte centrales”, laat energiebedrijf Vattenfall weten.
De overvloed aan olie op de wereldmarkt werkt ook mee, de voorraden waren nog nooit zo groot,
terwijl de vraag naar brandstoffen en energie door de coronacrisis en de lockdowns in veel
landen extreem laag is.
Hoewel er steeds meer dagelijkse handel in gas- en stroomcontracten plaatsvindt op de beurs,
zijn er ook nog altijd grote producenten die de gasprijs aan de olieprijs koppelen. Vattenfallanalist Tobias Frankema ziet de laatste dagen wel oplopende prijzen, zo schrijft hij deze week,
vanwege een akkoord tussen oliekartel Opec, Rusland en de VS over productiebeperkingen.
Stroom en gas zijn volgens Gaslicht.com respectievelijk zo’n 26 tot 28% goedkoper dan in 2018.
Waarom daalt de totale rekening niet nog meer? Nou, omdat het percentage dat het kale
verbruik van stroom en gas uitmaakt van de rekening (de levering) steeds verder krimpt.

Belastingen
Inmiddels is door de dalende tarieven maar ook door de oplopende opslag duurzame energie
(ODE op uw rekening) minder dan één kwart van de energierekening nog daadwerkelijk
gebruik. De rest is belastingheﬃng of netwerkkosten, de rekening voor de investeringen van
netwerkbedrijven als TenneT, Alliander, Enexis en Stedin.
Wie kan proﬁteren? Vooral de mensen die nooit eerder overstapten, de slapers, voor hen loopt
het verschil momenteel op tot €484 becijfert Gaslicht.com, voor een gemiddeld huishouden met
een verbruik van 3500 kWh en 1500 m3. ’De slapers worden wakker’, zegt Sanne de Jong van
Gaslicht.com.
Maar door de plotseling dalende energieprijzen ziet ze dat ook consumenten met een meerjarig
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Maar door de plotseling dalende energieprijzen ziet ze dat ook consumenten met een meerjarig
energiecontract er nu bewust voor kiezen om hun contract open te breken.

Opzegboete
Als Gaslicht.com het goedkoopste 3-jarige contract van vorig jaar rond deze tijd neemt, dan zou
iemand die nu overstapt naar het voordeligste jaarcontract ondanks de opzegboete van €150
(resterende contractduur korter dan 2 jaar) alleen al €37 kunnen besparen.
„Vooral consumenten met contracten die aan de deur of telefonisch afgesloten zijn, kunnen over
het algemeen tot honderden euro’s besparen door het contract open te breken”, aldus De Jong.
„We adviseren wel om goed na te rekenen of het ook echt voordeliger is.”
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