Nederland ontsnapt net aan gastekort: ’Prijzen
voor consumenten blijven hoog’
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Lees voor

AMSTERDAM - De dreiging van een gastekort deze winter is voorbij. De vulling van het
gasnetwerk is afgelopen weken voldoende geweest om het, bij een opvallend milde winter,
net te kunnen uitzingen tot in het voorjaar.
Eind vorig jaar ontstond paniek door de historisch extreem lage vulling van ons gasnetwerk.
Nederland, sinds kort netto-importeur van gas, dreigde extra te moeten putten uit het grote
Groninger-veld – terwijl de Groningers na series aardbevingen was beloofd dat er zou worden
afgebouwd. Een verzoek aan het Russische Gazprom om extra gas kreeg een ’njet’ terug.
„Maar we gaan het nu net redden”, zo becijfert energiespecialist Martien Visser, lector aan de
Hanzehogeschool Groningen. „We betalen ons als land, bedrijven en consumenten door de zeer
hoge inkoopprijzen van het gas hier wel blauw aan. Voor zeker een miljoen mensen die al
energiearmoede kennen, zijn deze energieprijzen in hun rekening echt een hard gelag.”

Loskoppelen
Nederlanders komen dus niet in de kou te zitten, zoals in november vorig jaar toch wel werd
gevreesd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat haalde toen noodscenario’s en
afschakelplannen uit de kast. Desnoods moesten bedrijven tijdelijk van het gasnet losgekoppeld
worden om consumenten te beschermen. Rap kochten energiebedrijven in de Verenigde Staten
en Latijns-Amerika grote partijen vloeibaar gemaakt gas (LNG) in.
„Het is op het nippertje, maar het lukt”, berekent ook Jilles van den Beukel, energiespecialist bij
denktank HCSS, de gasvoorraad voor de komende maanden.
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Nederland heeft vooral geluk gehad, concluderen alle energiedeskundigen. „Er is heel veel LNG
ingekocht die niet naar Azië is gegaan. Maar vooral de relatief zachte winter sleept ons er
doorheen”, zegt econoom Hans van Cleef van ABN Amro.
Bedrijven en consumenten zetten de thermometer allemaal wat lager, weken met zware
vrieskou zijn uitgebleven. „En ook de komende twee weken zijn warmer dan normaal”, zegt Van
Cleef. „Dan redden we het net.”

Veel warmer
De vulgraad van dat gasnetwerk is maar 24%. „Wekenlang een of twee graden minder hoeven
verstoken dan verwacht maakt al zo’n enorm verschil in verbruik. Dat gebeurt in heel Europa
nu al enige tijd. Daardoor redden we het net”, verklaart Van den Beukel het optimisme.

„Er gaat nu door extra aanbod weinig uit de berging, en dat is een enorm pluspunt”, zegt
energie-expert René Peters van TNO.
Een graad warmer in Nederland betekent 7 miljoen ton gas minder verstoken per dag.
Gecorrigeerd voor allerlei factoren en seizoensinvloeden wordt er momenteel 4% minder
verstookt. Daarbij gaan alle experts er wel van uit dat het Russische Gazprom zijn gas blijft
leveren zoals contractueel is afgesproken. Tot nu toe deed Gazprom dat. „Maar de politieke
situatie kan dit volgend jaar wel veranderen”, zegt Van Cleef over het conflict dat Rusland over
Oekraïne met Europa en de VS uitvecht.

Hoge zomerprijzen
De zorgen zijn om meer redenen niet voorbij. De marktprijzen voor inkopers zoals
energiebedrijven, die maanden en soms jaren vooruit gas moeten inkopen, zitten nu al dwars.
Peters van TNO: „Dé vraag is hoe de bergingen voor de zomer gevuld kunnen worden terwijl er
zulke hoge prijzen zijn. En of Gazprom naast de langetermijncontracten die het nakomt wel op
de spotmarkt zal blijven leveren. Dat wordt echt een dilemma.”

Hoge energieprijzen troffen deze gerberakweker. Dit jaar zou kweker Simon Zwarts het 40-jarig bestaan vieren. De kassen
dienen als caravanopslag.
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Van Cleef: „De gasprijzen voor komende kwartalen tot zelfs in 2023 blijven wel extreem hoog.
Dat hoge niveau is echt heel zorgelijk. Normaal beginnen bedrijven vanaf april, mei hun
gasnetwerk bij te vullen voor de wintermaanden. In de zomer zijn prijzen doorgaans veel lager,
dus dan koop je veel in als energiebedrijf en handelaar. Maar nu staan die prijzen voor komende
zomer al op hetzelfde niveau als voor de winter van 2022/2023”, zegt hij. „En zelfs begin 2023

staan de termijncontracten voor inkoop veel hoger dan normaal. Er is voor een handelaar geen
prikkel om gas te gaan kopen.”
Dat betekent aanhoudend hoge energieprijzen voor bedrijven en consumenten. „Ik maak me
grote zorgen voor mensen met een lager inkomen”, zegt Visser. „De regering heeft iedereen
€400 tegemoetkoming gegeven, dat is netjes. Voor een huishouden aan de onderkant is het bij
deze prijzen komende tijd misschien een druppel op de gloeiende plaat”, zegt Visser. „Het
kabinet zou liefst met structurele maatregelen moeten komen om die situatie snel te
verbeteren.”

Huurhuizen
Consumenten vooral in huurhuizen kunnen namelijk zelf vrijwel niets doen tegen deze prijzen,
anders dan de thermostaat nog lager zetten.
Prijsvergelijkers kregen een tijdje geen enkel aanbod voor energiecontracten, de hoge prijzen
waren niet na te komen met topprijzen. „Inmiddels krijgen we meer aanbod”, zegt directeur Ben
Woldring van Gaslicht.com, een tarievenvergelijker. Met de aanbiedingen is de prijs voor een
éénjarig contract gezakt van €4300 op de top tot €3500. „Vooral dat de groothandelsprijs een
tijdje stabiel is gebleven is goed voor energiebedrijven”, zegt Woldring. „Instabiliteit maakt
inkopers en de markt onzeker. Er zijn voor de komende tijd wel risico’s zoals het conflict in
Oekraïne, maar de prijs reflecteert ook de pluspunten van een warme winter en toegezegd
aanbod bij stabiele prijzen. Nederland komt hier goed mee weg.”
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’Structurele ingrepen’

Het kabinet heeft om een nieuw energiedrama te voorkomen ook een minimum aan de vulling
van ons gasnetwerk vastgelegd in het regeringsakkoord. Maar de uitvoering ervan is nog niet
zeker, waarschuwen de experts. Ook in Duitsland, met een vulgraad van zijn gasnetwerk van
32%, wordt hierop gestudeerd.
„Gasbedrijven en politiek kunnen zeker niet achterover leunen. Dat we het nu met veel hangen
en wurgen net redden, geeft zware implicaties voor wat je nog moet doen de komende tijd”, zegt
Visser. „We willen als burgers niet afhankelijk gemaakt worden van wat Rusland straks kan
leveren.”
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