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Woldring: ’Ik verwacht snel energie-aanbod van Shell’

Stel uw vraag over de energierekening
Door EDWIN VAN DER SCHOOT
Updated Gisteren, 20:06 28 jun. 2020 in FINANCIEEL

Ben Woldring in 2010 bij de tweede editie van het energiespreekuur voor Telegraa ezers.

Ⓒ FOTO JOHANNES DALHUIJSEN
Lees voor

UTRECHT - Zelden was het gat tussen de duurste en goedkoopste tarieven op de
energiemarkt zo groot als nu, zo’n €400 op jaarbasis. Ondertussen stapt een recordaantal
mensen in ons land over op het gebruik van zonnepanelen, en willen steeds meer
consumenten af van groene elektriciteit die met biomassa is opgewekt.

Ben Woldring is inmiddels al lang niet meer de piepjonge internetondernemer die met
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Ben Woldring is inmiddels al lang niet meer de piepjonge internetondernemer die met
Bellen.com Nederland aan de prijsvergelingingswebsites hielp in 1998. De Groninger is
inmiddels 35, en heeft zijn vergelijkingswebsites tot een breed imperium uitgebouwd. Het
kantoor in het ouderlijk huis in het pittoreske Usquert is verruild voor een veel groter, in de stad
Groningen.
Zelfs over de grens, waar Wechseljetzt.de de oosterburen helpt om de energierekening lager te
krijgen. Maandag beantwoordt Woldring met zijn mensen van energietarieven-vergelijker
Gaslicht.com alweer voor de elfde keer sinds mei 2009 vragen van Telegraaﬂezers over de
energierekening. Dit jaar besteden we extra aandacht aan biomassa en zonnepanelen.

In 2004 is de energiemarkt geliberaliseerd. Waar staan we nu, draait het overstapcircus nog?
„Tussen april 2019 en april 2020 zijn 1,7 miljoen huishoudens overgestapt naar een andere
energieleverancier, meer dan 1 op de 5. En volgens de laatste cijfers van de ACM is in de
afgelopen drie jaar meer dan de helft van de consumenten overgestapt van energieleverancier of
contract. Nog altijd is 24% van de consumenten nog nooit overgestapt. En verbazend in deze tijd:
Nog 45% van de consumenten heeft een variabel contract voor onbepaalde tijd. Prijs blijft veruit
de belangrijkste reden om over te stappen (74%). Maar duurzaamheid wordt steeds vaker als
reden opgegeven (21%).”

Per 1 juli gaan de tarieven voor gas en stroom weer omlaag, nietwaar?
De variabele tarieven voor onbepaalde tijd gaan in juli gemiddeld met ruim €100 op jaarbasis
omlaag. Daarmee wordt het besparingsverschil, dat de afgelopen maanden al uitzonderlijk hoog
was op jaarbasis iets minder groot. Deze verlaging kon niet uitblijven gezien de ontwikkelingen
in de energiemarkt als gevolg van de coronacrisis. Desalniettemin blijven variabele tarieven
voor onbepaalde tijd duur. Veel mensen hebben ooit wel eens gewisseld, maar zijn na hun
contract weer teruggevallen in een variabel tarief voor onbepaalde tijd en denken, o, ik beweeg
wel mee met die variabele tarieven. Maar als je de tarieven nu vast zet, ben je tot wel €400
goedkoper uit op jaarbasis.”
BEKIJK OOK:

Let op: reken je niet rijk met zonnepanelen
Ben, hoe zie jij de discussie rond biomassa?
„Er zijn veel vragen over biomassa bij consumenten. Oﬃcieel is met biomassa opgewekte
elektriciteit volgens de overheid groene stroom. Maar veel mensen die willen overstappen op
een duurzame energieleverancier, hebben hier moeite mee. Als het gaat om resthout, kan je
zeggen dat het duurzaam is. Maar als er in de VS bomen worden gekapt, die met dieselschepen
naar de Eemshaven gevaren worden om hier in een kolencentrale bijgestookt te worden, hoe
duurzaam is dat dan?”
Woldring neemt de claim dat alle uitgestoten CO2 gecompenseerd kan worden door nieuwe
aanplant met een korreltje zout, omdat dat veel tijd kost. „’Boompje groot, plantertje dood,’
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zeggen ze niet voor niks.” Vandaar dat Gaslicht.com sinds afgelopen week consumenten de
mogelijkheid biedt om aan te geven dat ze alleen maar een prijsvergelijking willen maken waar
groene stroom in voorkomt die uit wind of zon afkomstig is, of uit waterkracht, maar niet uit
biomassa.
BEKIJK OOK:

’Ook consument twijfelt over biomassa’
Er zijn wel 60 aanbieders lijkt het, maar is dat niet een beetje bedrog? De Consumentenbond
waarschuwde bovendien dat te kleine spelers failliet kunnen gaan.
„Veel merken zijn eigenlijk labels van grote energiemaatschappijen, dat klopt. Oxxio is van
Eneco, en ook Greenchoice heeft een deel van zijn aandelen aan Eneco verkocht. Essent heeft
dan weer Energie:direct als prijsvechter en Vandebron als groen merk. United Consumers
werkt samen met het Franse Engie, een van de grootste energiebedrijven ter wereld. Maar er
zijn ook zelfstandige kleintjes. Bijzonder is bijvoorbeeld ene bedrijf als Pure Energie, die eigen
productiemiddelen hebben in de vorm van met name windmolens. Anderen, zoals Budget
Energie en De Nederlandse Energie Maatschappij worden gesteund door Waterland private
equity. Dan hebben we nog Total, dat vooral op de zakelijk markt is. En ik verwacht toch ook wel
dat Shell binnenkort met een aanbod komt. Op onze Duitse website doen ze dat al.”

Hoe dien je een vraag in bij het spreekuur?
Inmiddels is het niet meer mogelijk vragen in te dienen.
Nu u hier bent...
Terwijl we ons langzaam voorbereiden op een samenleving ‘na de lockdown’, is de behoefte
aan betrouwbare informatie onverminderd groot. Feiten, geen geruchten, toegankelijk en
helder verwoord.
Onze journalisten werken rond de klok om u bij te praten over de laatste ontwikkelingen. We
berichten over de maatregelen van de overheid, over de reacties daarop in het land, over de
mensen die Nederland aan de gang houden, maar ook over de mensen die kopje-onder
dreigen te gaan. Hoe ziet ons land eruit na de intelligente lockdown, hoe gaan we om met de
‘anderhalve meter’, waar liggen uitdagingen en welke kansen kunnen we pakken?
Als abonnee heeft u volledige toegang tot al onze video’s, podcasts, analyses en artikelen en
draagt u bij aan de betaalbaarheid van goede, onafhankelijke journalistiek. Duizenden gingen
u al voor.
Er is al een abonnement vanaf 1,04 per week.
Bekijk de aanbieding →
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Veilig betalen

Cenocco Vlakke Mop met Emmer
Alles-in-één dweilsysteem
360° draaibare kop
Hoogwaardige ABS-bak
Krasvrij op alle harde vloeren
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€ 17.99
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