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Hoger verbruik drijft de
nota op
Waarschijnlijk valt de energierekening volgend jaar iets
duurder uit. Dat komt vooral doordat we meer verbruiken
zolang we veel thuis zijn. En we moeten meer betalen voor
de kosten van het netbeheer.
ARWEN KLEYNGELD

'Traditiegetrouw zijn oktober, november en december de maanden waarin
mensen zich oriënteren op de energierekening'', weet Joris Kerkhof,
domeinmanager energie bij online vergelijker Independer. ,,Dat is niet per
se nodig, overstappen kan het hele jaar, maar in januari veranderen de
tarieven. Bovendien is het een periode waarin mensen toch al bezig zijn met
hun verzekeringen, omdat ze een zorgverzekering moeten kiezen voor het
nieuwe jaar.''

Tarieven
,,De energietarieven zijn op dit moment gunstig'', zegt Ben Woldring,
oprichter van energievergelijker Gaslicht.com. ,,Onze gasprijzen hangen
samen met de olieprijs en die is historisch laag op dit moment. Dat komt
met name door de lockdown en omdat we bijna niet meer reizen.
Vliegtuigen staan aan de grond. Ook de stroomtarieven zijn voordelig,
omdat stroom vaak wordt opgewekt met gascentrales.''
De variabele tarieven, die twee keer per jaar worden aangepast, zijn in juli
naar beneden bijgesteld. Deze maand worden de tarieven voor 2021
bekendgemaakt. Woldring verwacht dan wel een stijging: van circa 11
procent op de prijs van gas en 4 procent op stroom. Een gezin met een
contract met variabele tarieven en een gemiddeld verbruik is dan ruim 50
euro per jaar meer kwijt.
Ook Kerkhof verwacht 'lichte' tariefsstijgingen. ,,In april en mei waren de
prijzen historisch laag door de lockdown. Langzaamaan gaan ze omhoog.''
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Verbruik
Dat de rekening voor vrijwel iedereen komend jaar iets hoger uitpakt, zal
volgens beide deskundigen echter vooral door het toegenomen verbruik
komen.
,,De meeste Nederlanders zijn dit jaar fors meer energie gaan gebruiken'',
schetst Woldring. ,,Mensen werken vanuit huis. De verwarming staat
vrijwel de hele dag aan. De laptop, de computer en het kofﬁezetapparaat
ook. Er branden lampen. Veel mensen zijn niet op vakantie geweest, maar
bleven thuis en verbruikten daar stroom.

'Uit een steekproef bleek dat mensen sinds
maart 10 à 30 procent meer energie verbruiken'
Uit een steekproef bij mensen met een slimme meter bleek dat zij tussen de
10 en 30 procent meer energie verbruiken sinds maart. Dat kan bij een
gemiddeld verbruik tussen de 12 en 40 euro per maand schelen. We weten
niet hoe lang dit nog zo blijft, maar naar verwachting blijven mensen nog
wel een tijdje gedeeltelijk thuiswerken.''
Kerkhof heeft speciﬁek berekend wat de extra verwarming in de
wintermaanden ons gaat kosten. ,,We houden het huis nu de hele dag
warm. Omdat het opwarmen 'sochtends meer energie kost dan het op
temperatuur houden, vallen de kosten relatief gezien mee. Toch komt het
neer op een bedrag van rond de 73 tot 155 euro op jaarbasis: een
maandelijkse plus op de rekening van tussen de 6 en 12 euro.''

Belastingen
Het grootste deel van de energierekening (ruim 60 procent) bestaat echter
niet uit de kosten voor stroom en gas, maar uit diverse belastingen en de
netbeheerkosten. Die worden elk jaar opnieuw vastgesteld. We betalen
gewone energiebelasting, bedoeld om ons verbruik zo laag mogelijk te
houden, en de ODE (Opslag Duurzame Energie). Deze belasting gebruikt
de overheid om te investeren in duurzame energie.
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Woldring: ,,De belasting op stroom gaat iets omlaag, de ODE iets omhoog,
waardoor het per saldo ongeveer gelijk blijft. De belasting op gas stijgt
komend jaar wel: van 49 cent naar 52 cent per kuub gas. Zo wil de overheid
het gasverbruik terugdringen.''
Een deel van die belastingen krijgen we terug in de vorm van een
hefﬁngskorting. Dat is een vast bedrag dat elk jaar opnieuw wordt
vastgesteld. ,,Deze aftrek is in het leven geroepen omdat de overheid energie
als basisbehoefte ziet'', legt Woldring uit. De hefﬁngskorting stijgt al een
paar jaar. Vorig jaar met maar liefst 215 euro, waardoor de totale rekening
voor veel mensen lager uitviel. Komend jaar gaat deze korting met 31 euro
omhoog tot 558 euro. Omdat het om een vast bedrag gaat, hebben vooral
mensen die weinig verbruiken daar voordeel van.''

Netbeheer
De netbeheerkosten zijn een andere vaste kostenpost op de
energierekening. De netbeheerders zorgen voor transport van stroom en gas
in een bepaalde regio. Je kan die niet zelf kiezen. De kosten zijn voor
iedereen gelijk, onafhankelijk van het verbruik. Het tarief voor netbeheer
gaat komend jaar met gemiddeld 26 euro omhoog tot zo'n 456 euro per jaar.
Hoeveel de stijging precies is, hangt af van de netbeheerder in jouw regio.
,,Vorig jaar stegen de netbeheerkosten nog met 5 euro'', zegt Woldring.
,,Komend jaar is dat dus veel meer. Die stijgende lijn zien we al een paar jaar.
Dat komt doordat het energienetwerk regelmatig overbelast is en het
onderhoud veel geld kost. Gemiddeld betaal je maandelijks 17 euro aan
netbeheerkosten gas en 21 euro voor de stroomaansluiting.''
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