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Hoge energieprijzen tonen 
belang van beperken gas-
afhankelijkheid 

O ok in de afgelopen periode is weer gebleken dat 
energieprijzen een spiegel zijn voor de ontwik-
kelingen in de internationale economie. De uit-
braak van de coronacrisis, met de wereldwijde 

introductie van lockdowns in maart 2020, heeft de vraag 
naar energie aanvankelijk sterk verminderd, met dalen-
de energieprijzen tot gevolg. De prijs van olie werd zelfs 
voor het eerst sinds er oliemarkten bestaan eventjes nega-
tief, omdat de olie die handelaren ontvingen op basis van 
vooraf afgesloten langetermijncontracten niet bij afnemers 
kon worden afgezet, terwijl de opslagen van olie vol zaten. 
Deze negatieve prijzen vormden een kortstondig incident, 
maar ook een niet mis te verstaan teken dat de vraag naar 
energie sterk was verminderd. Ook de prijzen van aardgas 
en elektriciteit gingen in het voorjaar van 2020 omlaag. De 
gasprijs op de Nederlandse dagmarkt bedroeg in de zomer 
van 2020 circa 5 euro per megawattuur, terwijl de prijs nor-
maliter rond de 15 tot 20 euro ligt. De elektriciteitsprijs 
bereikte ook heel lage niveaus. Die lag gemiddeld toen per 
dag tussen de 10 tot 20 euro per megawattuur, terwijl deze 
normaliter rond de 40 à 50 euro ligt. 

Een jaar later is de situatie totaal anders. Onder ande-
re door het herstel van de wereldwijde economie na de 
opheffing van de lockdowns is er een sterke prijsstijging 
opgetreden (figuur 1). De prijzen voor aardgas en elektri-
citeit hebben niveaus bereikt die tot voor kort voor zeer 
onwaarschijnlijk werden gehouden: boven de 100 euro per 

megawattuur voor aardgas, en op sommige dagen boven de 
300 euro voor elektriciteit. De hoogste elektriciteitsprijs in 
deze periode lag zelfs boven de 400 euro per megawattuur 
(figuur 2).

Energieprijzen zijn niet alleen een spiegel van wat er in 
de economie gebeurt, ze beïnvloeden ook grotendeels wat 
er mogelijk is. De hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit 
hebben veel invloed op de winstgevendheid van energie-
intensieve bedrijven, op de financiële positie van sommige 
energieleveranciers en op de koopkracht van burgers. Het is 
daarom van belang om te weten wat de achterliggende fac-
toren zijn, en of overheidsingrijpen gewenst is. Hoe moe-
ten de huidige hoge prijzen voor aardgas en elektriciteit 
worden geduid? Zijn dit signalen dat de gas- en elektrici-
teitsmarkten misschien niet goed genoeg werken, zodat er 
(meer) overheidsingrijpen gewenst is – bijvoorbeeld in de 
vorm van meer overheidsinvesteringen in de gasopslag? In 
hoeverre hangen de hoge energieprijzen ook samen met het 
klimaatbeleid en met het beleid voor de energietransitie? 
En wat betekenen die hoge prijzen voor de energietransitie 
zelf, wordt deze erdoor bevorderd of juist niet? Dit artikel 
zal op deze vragen ingaan.

Internationaal hoge gasprijzen
De hoge gasprijzen zijn niet alleen in Europa sterk geste-
gen, maar ook in Azië. Deze parallelle ontwikkeling van 
gasprijzen duidt op een sterke mate van internationale 
integratie van de gasmarkten. Deze marktintegratie bestaat 
overigens nog niet zo lang. Tot enkele jaren geleden liepen 
de gasprijzen in Europa, Azië en de Verenigde Staten sterk 
uiteen, omdat ze elk met andere marktomstandigheden 
te maken hadden, terwijl de mogelijkheden voor handel 
tussen deze regio’s beperkt was. Vanwege de grote afstand 
tussen deze regio’s kan de gashandel alleen plaatsvinden in 
vloeibare vorm (Liquified Natural Gas, lng). De wereldwij-
de capaciteit van de lng-infrastructuur (waaronder termi-
nals en schepen) is de afgelopen tien jaar echter ongeveer 
verdubbeld, waardoor de mogelijkheden voor transport 
van en handel in vloeibaar aardgas sterk zijn toegenomen 
(GIIGNL, 2021). Hierdoor kunnen handelaren gas de 
kant op sturen waar de gasprijzen het hoogst zijn.

Ook binnen Europa hebben alle landen te maken met 
dezelfde gasprijsontwikkeling, wat duidt op een sterke mate 
van marktintegratie. Door investeringen in de transport-
infrastructuur (pijpleidingen) en een efficiëntere benut-

De prijzen voor aardgas en elektriciteit zijn dit najaar naar grote 
hoogten gestegen. Wat zijn de oorzaken en gevolgen van de hoge 
 energieprijzen? En wat is verstandig beleid, ook met het oog op 
de energietransitie?

IN HET KORT
 ●De mondiale gasmarkt is in recente jaren sterk geïntegreerd, 
waardoor schaarste elders ook doorwerkt in onze energieprijzen.
 ●Overheden kunnen marktpartijen prikkelen om rekening te hou-
den met de geopolitieke risico’s van gasgebruik. 
 ●De hoge energieprijzen stimuleren besparing en opwekking uit 
hernieuwbare bronnen, maar elektrificatie wordt belemmerd.
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ting van de bestaande infrastructuur, zijn de mogelijkheden 
voor gashandel binnen Europa de afgelopen tien à vijftien 
jaar sterk toegenomen.  

Door al deze ontwikkelingen kan er nu gesproken 
worden van een gas-to-gas competition, hetgeen wil zeg-
gen dat de gasprijs vooral tot stand komt door ontwik-
kelingen in de vraag en aanbod van gas. Tot circa vijftien 
jaar geleden bestond dit niet, en werd de gasprijs in sterke 
mate bepaald door koppelingen met de olieprijs. Gashan-
del bestond toentertijd vooral uit het sluiten van bilaterale 
overeenkomsten tussen leverancier en afnemer, waarbij in 
de contracten de olieprijs (of de prijs van olieproducten) als 
referentie werd gebruikt. 

Het gevolg van dit alles is nu dat de gasprijs sterk beïn-
vloed wordt door mondiale ontwikkelingen in vraag en aan-
bod, zoals weersomstandigheden, terwijl voorheen de gas-
prijs vooral afhing van de situatie op de oliemarkt.

De internationale afhankelijkheid zien we bij de hui-
dige hoge gasprijs. De hoge vraag naar aardgas in Azië van-
af eind 2020 is een van de factoren achter de sterke prijs-
stijging aldaar. De sterke toename van de vraag was het 
gevolg van de koude winter, en van aantrekkende econo-
mische groei na opheffing van de lockdowns, waardoor er 
onder meer ook meer aardgas nodig was voor elektriciteits-
opwekking (IEA, 2021a). Daarnaast waren er beperkingen 
in de aanvoer van vloeibaar gas vanuit de VS, naast een hoge 
gasvraag in onder meer Brazilië, omdat daar vanwege de 
droogte waterkrachtcentrales minder elektriciteit konden 
produceren en meer gascentrales moesten worden ingezet. 
De gasprijzen in Azië stegen zo sterk waardoor het lonend 
werd om een groot deel van de wereldwijde lng-capaciteit 
te gebruiken om gas naar Azië te brengen. 

Een gevolg van de hoge prijzen in Azië was dat de toe-
voer van lng naar Europa in diezelfde periode sterk daalde. 
Deze verminderde toevoer had een prijsopdrijvend effect 
op de Europese gasprijs. De Europese gasprijs werd verder 
nog verhoogd door vergelijkbare omstandigheden zoals die 
in Azië: een relatief koude winter en een aantrekkende eco-
nomie met een grotere gasvraag door elektriciteitssector en 
industrie, met daarbovenop een verminderde gasproductie 
vanuit het Groningse gasveld. 

Ondanks dat de gasprijs in Europa ook sterk steeg, 
nam de toevoer van gas uit Rusland niet sterk toe – deze 
bleef zelfs onder het niveau van voor de coronaperiode. 
Rusland geeft als verklaring dat de vraag naar gas aldaar ook 
sterk was toegenomen, en dat daarin eerst moest worden 
voorzien, maar de Europese toezichthouder ACER (2021) 
merkt op dat het economisch moeilijk te verklaren is waar-
om een leverancier niet méér levert als het product een 
veelvoud van de gewone prijs oplevert. 

Elektriciteit volgt gas
De gasmarkt is de laatste jaren dus internationaal geïnte-
greerd. Dat geldt minder voor de elektriciteitsmarkt, omdat 
het niet mogelijk is elektriciteit over grote afstanden naar 
andere werelddelen te transporteren. De elektriciteitsmarkt 
is vooral een Europese markt (kader 1). De internationaal 
hoge gasprijs werkt echter wel door in de elektriciteitsprijs. 

De hoge elektriciteitsprijzen in Noordwest-Europa 
impliceren dat alle centrales met lagere marginale kosten 

– zoals kerncentrales, kolencentrales, windturbines en zon-
neparken – volledig benut worden, zodat er gascentrales 
(met hogere marginale kosten) nodig zijn om het markte-
venwicht te bereiken. De marginale kosten van deze gascen-
trales zijn daarom prijszettend, wat leidt tot de hoge elektri-
citeitsprijzen.

De marginale kosten van gascentrales bestaan niet 
alleen uit de kosten van het verbranden van gas, maar ook 
uit het verbruik van CO2-emissierechten, waarvan de prijs 
volgens de cijfers van EMBER in het afgelopen jaar ook 
sterk gestegen is (van 20 tot 80 euro per ton CO2). 

De elektriciteitsprijs kan aldus op een vrij eenvoudi-
ge manier herleid worden: als een gascentrale een omzet-
tingsefficiëntie van vijftig procent heeft, dan wordt er voor 
elke eenheid elektriciteit twee eenheden gas verbruikt. Bij 
een gasprijs van 75 euro per megawattuur bedragen de gas-
kosten van een eenheid elektriciteit dan 150 euro per mega-
wattuur. Bij een prijs van 60 euro per ton CO2 komt daar 
nog eens 24 euro/megawattuur bij, omdat elke eenheid gas 
circa 0,2 ton CO2 bevat. Bij deze prijzen voor aardgas en 

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
2019 2020 2021

Gasprijs

Elektriciteitsprijs

0

50

100

150

200

250

0

20

40

60

80

100

120
Eektriciteitsprijs in euro per MWhGasprijs in euro per MWh

Data: Elexys (TTF spot) en ENTSOE (dag-vooruitmarkt) | ESB

Gas- en elektriciteitsprijs op de Nederlandse 
groothandelsmarkt, gemiddeld per maand

FIGUUR 1

j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d j f m a m j j a s o n d
2019 2020 2021

Elektriciteitsprijs in euro per MWh

Hoogste

Laagste

–200

–100

0

100

200

300

400

500

Data: ENTSOE | ESB

Hoogste en laagste elektriciteitsprijs op de 
Nederlandse dag-vooruitmarkt, per maand

FIGUUR 2

ENERGIETRANSITIE



572 ESB, 106(4804), 23 december 2021

CO2 komt de elektriciteitsprijs dus op circa 175 euro per 
megawattuur. Dit is  ook ongeveer de geldende elektrici-
teitsprijs (gemiddeld per maand). 

De hoge elektriciteitsprijs kan dus worden toegere-
kend aan de huidige hoge kosten voor de stroomopwek-
king, en heeft niets te maken met de verhouding van vraag 
en aanbod op de elektriciteitsmarkt zelf. Dit betekent dat 
zo gauw de gasprijs weer omlaag zal gaan, de stroomprijs 
ook weer gaat dalen.

Gevolgen voor consument
Dat hoge energieprijzen negatief kunnen uitpakken voor 
consumenten is evident, maar dit effect is niet voor elke 
consument hetzelfde. Consumenten hebben steeds vaker 
contracten waarbij ze de energieprijs voor een langere peri-
ode vastzetten. Voor consumenten bij wie het bestaande 
contract voorlopig nog niet afloopt, verandert er feitelijk 
niets, maar voor degenen bij wie het contract wel in deze 
periode afloopt, kunnen de gevolgen groot zijn. De ener-
gieprijzen die nu door leveranciers worden gevraagd liggen 
beduidend hoger dan bijvoorbeeld een half jaar geleden. 
Ook voor consumenten die geen vast tarief hebben maar 
een variabel tarief, verandert er veel. Hun contracttarieven 
worden doorgaans per 1 januari en per 1 juli aangepast. De 
nieuwe energierekening voor deze consumenten kan hon-
derden euro’s per jaar hoger uitkomen. 

Bij een gemiddeld gasverbruik per huishouden van 
zo’n 1.200 m3 zou de energierekening met zo’n 600 euro 
per jaar stijgen wanneer de gasprijs 50 euro per megawatt-
uur hoger ligt. Zo’n hoge stijging hoeft echter niet plaats 
te vinden, omdat leveranciers hun energie doorgaans ver-
spreid gedurende het jaar inkopen – zodat ze niet alleen 
afhankelijk zijn van de recente hoge prijzen. Bovendien 
wordt er in de groothandelsmarkt verwacht dat de gasprijs 
na de winter lager zal liggen (circa 70 euro/megawattuur), 
zodat men ook mag verwachten dat de consumententarie-
ven vanaf de zomer 2022 ook aanzienlijk lager zullen liggen 
(ICE ENDEX, 2021). 

De rijksoverheid heeft de energierekening van bur-
gers voor volgend jaar niettemin met zo’n 400 euro per jaar 
verlaagd door aanpassingen in de energiebelastingen per 1 
januari 2022. Deze aanpassingen bestaan uit een verhoging 
van de generieke belastingvermindering met 265 euro per 
huishouden, en een verlaging van de tarieven op elektrici-
teit. Per saldo betekent dit een voordeel van circa 400 euro 
per huishouden, waarbij het voordeel groter wordt naarma-
te men meer elektriciteit verbruikt. 

Het nadeel van deze generieke maatregel is dat hij ook 
geldt voor al die consumenten die vanwege hun bestaan-
de energiecontract (voorlopig) niet te maken krijgen met 
een kostenstijging. Voor hen is de vermindering van ener-
giebelasting een ‘douceurtje’. Dat maakt de regeling voor 
de schatkist heel duur: de kosten voor een jaar zijn ruim 
drie miljard euro (acht miljoen huishoudens die elk circa 
400 euro ontvangen). Het goede aan de vormgeving van de 
compensatiemaatregel is overigens dat deze niet tornt aan 
de prikkel die de hoge gasprijs biedt om zuiniger met gas 
om te gaan, terwijl de maatregel bovendien de prikkel ver-
sterkt om gas te vervangen door elektriciteit. 

Gevolgen voor energietransitie
De hoge energieprijzen beïnvloeden de energietransitie op 
diverse manieren. De hoge gasprijs maakt het lonender om 
zuiniger met gas om te gaan, bijvoorbeeld bij de verwar-
ming van woningen en bij het gebruik van proceswarmte 
in de industrie. De hoge elektriciteitsprijs vormt eveneens 
een prikkel tot besparing bij verbruik. Daarnaast betekenen 
de hoge energieprijzen dat producten van de energie-inten-
sieve industrie duurder worden, ook in vergelijking met 
andere producten. Dit zal macro-economisch leiden tot 
een verschuiving in het consumptiepakket, wat zal resulte-
ren in een lagere energie-intensiteit van de economie, zoals 
in eerdere periodes met hoge energieprijzen is gebleken. 

De hoge elektriciteitsprijs is bovendien een prikkel om 
elektriciteit duurzaam op te wekken, niet alleen hernieuw-
bare, maar alle vormen van opwekking – in het bijzonder 
de vormen die niet met gas plaatsvinden. De hoge elektrici-
teitsprijs betekent dat investeringen in bijvoorbeeld wind-
parken op zee of zonneparken op land economisch aantrek-
kelijker worden, evenals het plaatsen van zonnepanelen op 
de daken van woningen. De huidige hoge prijzen liggen ver 
boven het niveau dat men gemiddeld genomen nodig heeft 
om alle kosten te dekken, zodat deze investeringen heel 
winstgevend kunnen zijn.

Een voordeel van de hoge prijzen is daarnaast dat er 
minder overheidssubsidies nodig zijn om investeringen in 

Europese elektriciteitsmarkt
De handel in elektriciteit is gebaseerd 
op de aansluitingen op het elektriciteits-
netwerk. In Europa bestaat een aaneen-
gesloten elektriciteitsnetwerk (wissel-
stroom-koppelnet van 50 Hz), behalve dat 
sommige delen – zoals de Scandinavische 
landen en het Verenigd Koninkrijk – een 
gelijkstroomverbinding met het koppel-
net op het continent hebben – maar dat 
laat onverlet dat de handel op Europese 
schaal kan plaatsvinden. In de afgelopen 
paar decennia is er door netbeheerders en 
toezichthouders gewerkt aan het vermin-
deren van de belemmeringen voor deze 
internationale handel. Als gevolg daarvan 
is niet alleen de concurrentie op de elektri-
citeitsmarkt toegenomen, maar is er ook 
vaak sprake van uniforme prijzen. 
Dat deze marktintegratie niet volledig is, 
is de afgelopen periode gebleken door de 
grote verschillen in de elektriciteitsprijzen 
in Noordwest- Europa, Scandinavië en 
landen als Polen. Terwijl de elektriciteits-
prijzen in Nederland, Duitsland, België 
en Frankrijk zo rond de 200 euro tot zelfs 
300 euro per megawattuur of hoger lagen, 
was de prijs in Noorwegen en Zweden 
aanzienlijk lager (enkele tientallen euro’s 
per megawattuur), terwijl de prijs in Polen 
daartussenin lag. 
Bij de interpretatie van deze prijsverschil-
len zijn er twee aspecten relevant: de wijze 
waarop elektriciteit in een land wordt 
opgewekt, en de omvang van de voor de 
handel beschikbare grensoverschrijdende 

transportcapaciteit. Omdat elektriciteit in 
de Scandinavische landen en in Polen niet 
via gascentrales wordt opgewekt (maar 
vooral met waterkracht en wind, respec-
tievelijk kolencentrales), zijn de kosten van 
de elektriciteitsopwekking in deze landen 
niet afhankelijk van de gasprijs. Dat laat-
ste is wel het geval in landen als Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk. Gascentrales 
zijn in deze landen de zogeheten ‘margi-
nale of prijszettende centrales’. Dat bete-
kent dat een hogere gasprijs resulteert in 
een hogere elektriciteitsprijs. 
De verschillen in productiekosten tus-
sen de landen resulteren echter alleen in 
verschillen in elektriciteitsprijzen tussen 
landen wanneer de internationale han-
del (arbitrage) wordt beperkt. Dat laatste 
blijkt nu het geval te zijn, omdat de voor 
de handel beschikbare grensoverschrij-
dende transportcapaciteit onvoldoende 
was om zo veel elektriciteit over de grens 
te brengen dat de prijzen in de diverse lan-
den gelijk konden worden. Tussen Neder-
land, België, Frankrijk en Duitsland is er 
echter wel doorgaans voldoende voor de 
markt beschikbare transportcapaciteit, 
zodat deze landen vaak onderling verge-
lijkbare elektriciteitsprijzen hebben. Hoe-
wel in Frankrijk de elektriciteit vooral via 
kerncentrales wordt opgewekt, waarbij 
de marginale opwekkingskosten vrij laag 
zijn, kent Frankrijk niettemin toch dezelfde 
hoge prijs als Nederland.

KADER 1
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duurzame energie rendabel te maken, wat de overheidsuit-
gaven dus beperkt (Hulshof en Mulder, 2022). Hoewel ver-
wacht wordt dat de gasprijs na de winter zal dalen en daar-
mee de elektriciteitsprijs omlaag zal brengen, mag er ook 
verwacht worden dat de prijs van CO2 hoog zal blijven of 
zelfs verder omhoog zal gaan, waardoor de elektriciteitsprijs 
waarschijnlijk hoger zal blijven dan in de afgelopen jaren het 
geval was. Per saldo zal er dus minder overheidsgeld nodig 
zijn om hernieuwbare stroomopwekking te stimuleren. 

Hoge elektriciteitsprijzen zijn echter niet gunstig voor 
de elektrificatie van het energieverbruik in de industrie, 
het transport en de bebouwde omgeving. Het wordt (nog) 
duurder om waterstof via elektrolyse te maken, warmte-
pompen toe te passen of andere elektrisch aangedreven 
motoren te gebruiken. Gezien het belang van deze proces-
sen om de CO2-emissies omlaag te brengen (IEA, 2021b), 
is het dus nodig om de elektriciteitsprijs minder afhankelijk 
te maken van de prijzen van gas en CO2. Een sterkere uitrol 
van hernieuwbare opwekking zal hieraan bijdragen, aan-
gezien dan immers deze opwekkingstechnieken vaker de 
marginale prijszettende aanbieders zullen zijn. Voorlopig is 
het echter nog lang niet zo ver, zodat er voor de korte ter-
mijn verwacht mag worden dat de hoge energieprijzen de 
elektrificatie zullen belemmeren. Door een verlaging van de 
belasting op elektriciteit, zoals voor 2022 is besloten, kan 
de overheid dit effect deels neutraliseren.

Rol overheid
De hoge energieprijzen, die een gevolg zijn van internatio-
nale ontwikkelingen in de vraag en het aanbod van aardgas 
en elektriciteit, hebben dus grote gevolgen voor met name 
de betaalbaarheid van energie – maar ook voor de energie-
transitie. Daarnaast bestaan er zorgen over de betrouwbaar-
heid van de energievoorziening, met name van aardgas, 
omdat de hoge prijzen nauw samenhangen met schaarste in 
het aanbod. De vraag kan zich dan opdringen of de libera-
lisering van de energievoorziening met een sterke internati-
onale integratie niet te ver is doorgevoerd. Zou de overheid 
niet weer een dikke vinger in de pap moeten hebben om 
een betaalbare en betrouwbare energievoorziening te kun-
nen garanderen? 

Het antwoord op deze vraag zou positief zijn wanneer 
de huidige hoge prijzen aan gebreken in de werking van de 
gas- en elektriciteitsmarkten zouden moeten worden toe-
geschreven. Dat is echter maar deels het geval. De (zeer) 
hoge gasprijs komt vooral door een min of meer toevalli-
ge samenloop van omstandigheden, waarbij het mondiale 
aanbod beperkt is en de vraag heel hoog. De hoge prijzen 
zijn nodig om in deze krappe marktsituatie tot een even-
wicht te komen, en ze vervullen daarmee een belangrijke 
functie in het economisch systeem. De hoge prijzen vor-
men een prikkel voor marktpartijen om bijvoorbeeld te 
investeren in gasopslagen, omdat men kan verwachten dat 
in de toekomst zulke schaarste-situaties zich vaker zullen 
voordoen, waardoor deze investeringen zich goed laten 
terugverdienen. Wanneer de overheid zulke investeringen 
zou verplichten, zou dat de commerciële investeringen 
(deels) verdringen. 

Het geopolitieke risico van importafhankelijkheid kan 
echter wel als een negatieve externaliteit van gasgebruik 

worden gezien, zodat een overheidsinterventie hier wel 
efficiënt kan zijn (Mulder en Lijesen, 2004). In het licht 
van de huidige geopolitieke situatie met grotere afhanke-
lijkheid van gas-importen uit een beperkt aantal landen, 
lijkt het daarom raadzaam marktpartijen meer te prikke-
len om in flexibiliteit te investeren, zoals in de gasopslag, 
en bovendien om ze te prikkelen meer te besparen op het 
gasverbruik. 

Zonder dat de overheid intervenieert in de energie-
markten, kan ze wel de gevolgen van hoge prijzen voor 
bepaalde groepen (bedrijven en/of burgers) opvangen, zoals 
ook is gebeurd via de verlaging van de energiebelastingen. 
Van groot belang daarbij is om niet aan de prijzen zelf te 
komen, zoals bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk wel 
is gebeurd met de consumentenprijzen voor energie, aange-
zien dan niet alleen het aanpassend vermogen van markten 
wordt verminderd, maar ook onnodige faillissementen kun-
nen plaatsvinden. Dit laatste kan gebeuren wanneer leveran-
ciers wel hun inkoopprijzen zien stijgen, maar deze niet vol-
ledig bij hun klanten in rekening mogen brengen. 

Een efficiëntere maatregel zou zijn om de werking van 
de consumentenmarkt te verbeteren door consumenten 
beter te informeren over het risicoprofiel van leveranciers. 
Op dit moment baseren consumenten hun keuze voor een 
leverancier en contract vooral op de energieprijs, en op hoe 
groen de leverancier en/of het product is – maar niet op 
de financiële risico’s die een leverancier loopt door de wijze 
waarop deze zijn inkoop- en verkoopcontracten met elkaar 
verbindt. Hierdoor lopen consumenten ongemerkt moge-
lijk meer risico dan hun lief is bij het afsluiten van een con-
tract met een (zogenaamde) prijsgarantie. 

Verder lijkt vooral een rol voor de overheid weggelegd 
om de elektrificatie te ondersteunen, omdat deze anders 
door de hoge elektriciteitsprijzen moeilijker van de grond 
kan komen. Deze ondersteuning kan onder meer gebeu-
ren door een (verdere) verlaging van de belastingtarieven 
op elektriciteitsverbruik. De financiële ruimte daarvoor 
kan gevonden worden bij de besparingen op subsidies voor 
hernieuwbare stroom, die minder nodig zijn vanwege de 
hogere elektriciteitsprijzen.
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