
Een gemiddeld gezin betaalt nu zo’n €5100 voor gas en stroom op jaarbasis. Dat is €3900 meer dan 
een jaar geleden, blijkt uit cijfers van energievergelijk.nl. Foto: Peter Hilz/ANP  

In het kort  

De oplopende energieprijzen worden voor steeds meer huishoudens een financieel probleem. Een 
gemiddeld gezin dreigt op basis van huidige prijzen zo'n €4000 meer te gaan betalen per jaar. 
Volgens kamerlid Pieter Omtzigt onderschat het kabinet de diepte van de crisis. De scherp gestegen 
gas- en elektriciteitsprijzen gaan Nederland een economische klap opleveren waarvan het land nog 
onvoldoende doordrongen is, vrezen energie-experts en budgetinstituut Nibud. Terwijl de gasprijs nu 
ruim zeven keer hoger ligt dan een jaar geleden, een volksopstand dreigt in Groot-Brittannië en 
landen als Frankrijk en België noodmaatregelen hebben getroffen, lijkt het besef hier nog niet 
voldoende doorgedrongen dat juist Nederland zwaar getroffen zal worden.  

'De gasprijs ligt in Nederland bijna twee keer zo hoog als het gemiddelde in Europa. Alleen in Zweden 
betalen consumenten meer', zegt Koen Kuijper van energievergelijk.nl, een organisatie die mensen 
helpt de laagste stroom- en gasprijzen te vinden. Kuijper: 'Er is veel te weinig bewustzijn over de 
hoge energieprijzen.'  

Een op de drie  

De prijsstijgingen raken niet alleen de laagste inkomens. Het Nationaal Instituut voor 
Budgetvoorlichting (Nibud) maakt zich ook zorgen over huishoudens die meer verdienen. 'Een op de 
drie huishoudens moet iets doen aan het uitgavenpatroon', zegt een woordvoerder. 'Die hebben het 
moeilijk. Dat zijn vooral mensen die net buiten de energietoeslag vallen, omdat ze daarvoor te veel 
verdienen en dus compensatie mislopen.'  

Een gezin met een verbruik van 3.000 kilowattuur stroom en 1000 kubieke meter gas, grofweg een 
gemiddeld gezin, betaalt nu zo’n €5100 op jaarbasis. Dat is €3900 meer dan een jaar geleden, blijkt 
uit cijfers van energievergelijk.nl.  

'Wezenloos schrikken'  

Veel huishoudens onderschatten de dreigende teruggang van hun besteedbaar inkomen, omdat ze 
nu nog profiteren van jaarcontracten met relatief gunstige prijzen. De helft van de mensen in 
Nederland heeft een vast contract, blijkt uit cijfers van toezichthouder ACM. Maar als die contracten 
aflopen, is de ramp voor velen niet te overzien. 'Een deel van die mensen is nu spekkoper, maar het 
merendeel heeft een jaarcontract en gaat zich wezenloos schrikken als het contract afloopt,' aldus 
Kuijper. 'Nu al worden we gebeld door mensen die wanhopig zijn omdat de hoge prijzen niet meer te 
doen zijn.'  

In politiek Den Haag eist de oppositie dat het kabinet extra maatregelen neemt om een mogelijke 
maatschappelijke crisis te voorkomen. Voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal 
minimum is dit jaar weliswaar de energietoeslag ingevoerd, een eenmalige tegemoetkoming van 
€1300, maar kamerlid Pieter Omtzigt pleit voor een grotere doelgroep.  

1,2 miljoen huishoudens  

In het dreigende zwarte scenario zijn er volgens Omtzigt 1,2 miljoen huishoudens die hun lasten niet 
kunnen betalen. 'Dus als zij alles opzeggen wat zij kunnen opzeggen, blijft er nog te weinig over voor 
voedsel en energie. Dat is een enorm probleem en gaat leiden tot grote schulden.'  

Er is bijval van PvdA-kamerlid Henk Nijboer: 'Het kabinet reageert veel te laks. Het doet te weinig 
voor de middeninkomens.'  

 



Het Nibud oppert dat Nederland hetzelfde kan overwegen als in België en Frankrijk is gebeurd. Zo 
heeft Frankrijk de gasprijzen gemaximeerd en de prijsstijging voor stroom beperkt. In België is een 
sociaal tarief ingevoerd. 'Zoiets helpt de consument, omdat je dan weet waar je financieel aan toe 
bent', aldus het Nibud.  

Schuldhulpregelingen  

Energieleveranciers werken intussen actief mee aan het tot stand brengen van schuldhulpregelingen, 
zegt een woordvoerder van branchevereniging Energie Nederland. 'Hierbij gaat eerst de aandacht uit 
naar het stabiliseren van de financiële situatie en het maandelijks betalen van het voorschotbedrag.' 
Vervolgens wordt gekeken welke ruimte er is om de veelal gesaneerde schuld af te lossen.  

In Groot-Brittannië is inmiddels een burgerinitiatief opgericht dat een miljoen mensen wil 
verzamelen die uit protest hun rekening niet meer gaat betalen. Hoogst onverantwoord, noemde de 
Britse regering het. Kan zoiets ook in Nederland gebeuren? 'Al mensen hun rekeningen echt niet 
meer kunnen betalen, komen ze in opstand', zegt Kuijper.  

Hoger voorschotbedrag  

Ruim de helft van de huishoudens betaalt in juni al een hoger voorschotbedrag aan hun 
energieleverancier dan een jaar eerder, zo blijkt uit cijfers die bank ING heeft verzameld. Binnen de 
groep ‘stijgers’ vindt een verschuiving plaats naar grotere toenames. In juni lag bij 16% van de 
huishoudens het voorschotbedrag meer dan 50% hoger dan een jaar eerder.  

 

Langzaam maar zeker lijkt zich dit vertalen in minder consumptieve bestedingen. Na analyse van het 
betaalgedrag van ING-klanten, waarbij onder meer wordt gekeken naar pinnen en internetaankopen, 
concludeert de bank dat mensen in juni, voor het eerst sinds de oorlog in Oekraïne begon, minder 
geld uitgeven. 'Zelfs als dit eerste signaal vanuit de transactiedata in juni vals alarm blijkt, verwacht 
ING Research wel dat de consumptie gedurende de tweede helft van dit jaar verder verzwakt', aldus 
de bank.  

Lees het volledige artikel: https://fd.nl/bedrijfsleven/1447919/nederland-onderschat-energiecrisis-
waarschuwen-experts-iih2ca8iLXuG 


