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Lees voor

GRONINGEN - De energienota dreigt voor veel huishoudens hoger uit te vallen dan al werd gevreesd.
Klanten van Essent die na het aflopen van een vast energiecontract terugvallen naar een contract met
variabele gas- en stroomtarieven betalen vanaf deze week flink meer. Zij zijn op jaarbasis circa €300
duurder uit, meldt vergelijkingssite Gaslicht.com.
Essent reageert met deze tussentijdse tariefsverhogingen op de handelsprijzen voor gas en stroom die de
afgelopen maanden door het dak zijn gegaan. Dat komt door de fors hogere olieprijs, waar de gasprijs aan
gekoppeld is. Ook blijken gasbedrijven te weinig te hebben ingekocht, wat de prijs extra opdrijft. De
stroomprijs is omhoog geschoten door de hogere gasprijs en steeds duurdere CO2-emissierechten.
BEKIJK OOK:

Gas en stroom fors duurder: dit kun je ertegen doen
Uniek

Normaal gesproken passen energiebedrijven jaarlijks op 1 januari en 1 juli hun variabele tarieven aan. Dat
Essent nu tussentijds de gas- en stroomtarieven ineens verhoogt voor bepaalde klanten, is vrij uniek. „Wij
hebben dat niet eerder gezien”, zegt directeur Ben Woldring van Gaslicht.com.
Klanten van Essent die voor 1 september al een variabel energiecontract hadden, krijgen deze week geen
hogere gas- en stroomtarieven voor hun kiezen. „Dat zou een laatste noodgreep zijn en zal Essent pas doen als
er echt geen andere oplossing is. Want het risico is dat ze hun zogenoemde slapers dan massaal wakker gaan
schudden. Die zijn immers gewend dat variabele tarieven op 1 januari en 1 juli wijzigen, en niet tussentijds”,
legt Woldring uit. Deze groep heeft per 1 juli echter al fors hogere tarieven voorgeschoteld gekregen.
BEKIJK OOK:

Wat is beter: Zonnepanelen kopen of huren?
Explosief
Volgens Woldring moeten klanten van andere energiebedrijven rekening houden met explosief stijgende gasen stroomtarieven per 1 januari 2022. „De energierekening dreigt voor veel huishoudens straks onbetaalbaar
te worden. Zeker voor de huishoudens die zelf geen financiële mogelijkheden hebben verduurzamende
maatregelen te nemen.” Hij hoopt daarom dat het kabinet gas terug gaat nemen met het verhogen van de
energiebelastingen.

Directeur Ben Woldring buigt zich met collega’s over energievragen van Telegraaflezers tijdens het spreekuur van afgelopen juni.
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Bizar
Independer spreekt zelfs van ’bizarre’ energietarieven. „De tarieven lijken niet te stoppen met stijgen”, stelt
Joris Kerkhof, domeinmanager energie van de vergelijkingssite. „Het is echt de vraag waar we op uitkomen in
de winter als het energieverbruik hoger ligt.”

Een gemiddeld huishouden dat in juli een jaarcontract afsloot, was ongeveer €2037 aan stookkosten kwijt voor
een jaar. Wie nu zo’n overeenkomst sluit, betaalt al ruim €2450. En wat je in juli moest neertellen, was volgens
Kerkhof al een recordbedrag.
BEKIJK OOK:

Cv-ketel centraal op energiespreekuur: kan huis met dwang van gas af?
Voordelig
Als de gas- en stroomprijzen enorm blijven stijgen, kan het voordelig zijn om een energiecontract met vaste
tarieven voor meerdere jaren af te sluiten. Maar Woldring van Gaslicht.com betwijfelt dat.
„Wij hebben in de afgelopen acht jaar slechts twee keer eerder meegemaakt dat een meerjarig contract
goedkoper was. Meestal is het slimmer om weer een jaarcontract te nemen zodra je huidige verbintenis
afloopt. Want dan profiteer je telkens van een aantrekkelijke welkomstpremie.”

