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AMSTERDAM - De gasrekening van consumenten met een vast contract is dit jaar met
honderden euro’s gedaald. Door overaanbod van gas zijn prijzen fors aan het dalen, veel
Nederlanders stappen over op goedkopere aanbiedingen.

De tarieven van aanbieders zijn afgelopen maanden in Europa door de crisis teruggelopen. De
wereldwijde gasmarkt kent vanwege de coronacrisis en ingezakte economie een groot overschot
van de brandstof. „Prijzen voor lng zijn tot recorddieptes gezakt”, aldus Warren Patterson, de
hoofdstrateeg voor grondstoffen bij ING Research.

Relatief warm
De behoefte aan gas vanuit bedrijven is door corona sterk teruggelopen. Bij relatief hoge
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temperaturen is stoken thuis bovendien veel minder nodig gebleken. „De coronacrisis heeft de
prijsdaling alleen maar verder versterkt, er was al sprake van een omlaag geduwde prijs”,
nuanceert Patterson.
Volgens ABN Amro-energiespecialist Hans van Cleef is het aanbod van allerlei soorten gas,
ondanks die prijsdaling, nog altijd ’stevig’. „De voorraden zijn ongekend hoog voor de tijd van het
jaar.” Voor Rotterdam liggen series tankerschepen vol gas naast elkaar voor anker, nu
verkoopprijzen voor eigenaren te laag zijn.
Consumenten proﬁteren. Vanwege de scherpe concurrentie op de zogeheten termijnmarkt,
voor afspraken over latere levering, worden de lagere groothandelstarieven vrijwel direct
doorgezet in prijzen voor consumenten, zegt Ben Woldring, directeur van prijzen- en
voorwaardenvergelijker Gaslicht.com. „Het vasteprijscontract dat consumenten voor een jaar
afsluiten is naar het laagste niveau in tijden gezakt”, zegt hij.
„De termijnprijzen voor gas bevinden zich op een historisch gezien laag niveau”, zegt Rob Leek
van energievergelijker Minder.nl voor de zakelijke markt.

Historisch
Het prijsverschil van de vasteprijscontracten met de contracten die variabele prijzen bieden is
tot zo’n €500 opgelopen. „Normaal is dat €200 tot 300”, schetst Woldring, die de tarieven sinds
2003 naast elkaar zet. „Dit verschil is historisch gezien heel fors.”

De variabele tarieven voor stroom en gas, waar consumenten met een vasteprijscontract op
terugvallen als ze niet overstappen, liggen rond €2100 per jaar. Twee keer per jaar veranderen
deze variabele tarieven, per 1 januari en per 1 juli. „Deze variabele tarieven gaan per 1 juli omlaag
met ongeveer €150. Daarmee wordt het prijsverschil van €500 bij vaste tarieven teruggebracht
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naar €350. Nog altijd een zeer behoorlijk bedrag”, aldus Woldring.
Volgens ING ligt het gasaanbod momenteel 70% boven het gemiddelde van vijf jaar. Op de
zogeheten spotmarkt kopen energiebedrijven daardoor grote partijen gas in tegen lagere
tarieven dan een jaar geleden. In anderhalf jaar tijd daalden de prijzen op de markt al met 80%.
Vooral door groot aanbod van de brandstof uit Australië, Rusland en de Verenigde Staten, aldus
Patterson.

Overstap
„We zien een toeloop van consumenten. Mensen stappen massaal over. Dat is ook terecht: ze
kunnen een fors lagere energierekening krijgen”, meent vergelijker Woldring. Volgens Rob Leek
van Minder.nl grijpen ondernemers dezer dagen hun kans: bij deze historisch lage prijzen,
kiezen ze meteen voor een driejarig contract.
Hoewel gas uit het Groningerveld vanwege de aardbevingen minder wordt opgepompt, en het
gebruik komende jaren drastisch wordt afgebouwd, is er wereldwijd erg veel gas beschikbaar.
Vanaf september 2019 is de prijs van de veel gebruikte Title Transfer Facility (TTF), de
Nederlandse gasbenchmark, daardoor tot een derde gereduceerd. Het overschot is dermate
groot, dat zelfs nadat de grote producent Rusland vorige week zijn levering stillegde, dat vrijwel
geen impact op de prijs gaf. Er is gewoon te veel gas tegenover te weinig vraag naar de brandstof,
aldus marktanalisten.
Die import houdt bovendien vaart. Dataverwerker Bloomberg toont dat de invoer van vloeibaar
lng-gas in de eerste vier maanden van dit jaar in Noordwest-Europa met 24% is gestegen,
vergeleken op jaarbasis.
De gasmarkt is tegelijkertijd speelbal geworden van geopolitieke strijd, vooral tussen Rusland en
de Verenigde Staten. Europa is afhankelijk geworden, als importeur. Het gasverbruik in de
Europese Unie bedroeg in 2019 zo’n 482 miljard kubieke meter, de eigen productie was 109
miljard kubieke meter groot, met dus een tekort van 373 miljard kubieke meter. Dat wordt
opgevuld met import. Rusland is daarin verreweg de grootste leverancier van aardgas: het levert
ongeveer 46% van de totale invoer, per schip en via pijpleidingen, terwijl Noorwegen 29% van de
EU-invoer verzorgt.

Politieke strijd
Vanuit Rusland wordt de grote af te ronden Nordstream II-pijpleiding naar Europa, die begin
volgend jaar gereed moet zijn, gepromoot als hoofdader van gas voor Europa. De Verenigde
Staten hebben echter landen als Duitsland, waar Nordstream II doorheen gaat, gedreigd met
sancties als ze het Russische gas afnemen. Tegelijkertijd voeren de Verenigde Staten zelf de
export van hun lng-gas naar Europa waar mogelijk op.
Woldring: „Het is cruciaal dat Nederland en Europa niet afhankelijk worden van een enkele
hoﬂeverancier. Als land doen we er goed aan om meerdere bronnen aan te houden.”
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ING-analist Patterson ziet ondertussen een aanzienlijke afname van investeringen door
bedrijven in hun gasproductie. Bestaande projecten worden vertraagd. Deels omdat het
ﬁnancieel niet meer loont. Ook ABN Amro-analist Hans van Cleef waarschuwt. „De
gasproductie in Nederland staat al geruime tijd onder druk. Er wordt steeds minder
geproduceerd uit het Groningerveld als gevolg van het overheidsbeleid naar aanleiding van de
aardbevingen. Maar ook de gasproductie op de Noordzee laat een constante afname zien,
zonder dat er veel ruimte lijkt voor nieuwe initiatieven”, stelt hij. En zonder investeringen zal de
productie op termijn afnemen, en prijzen sterk kunnen stijgen, is zijn vrees.
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