
O n l i n e  n i e u w s b e r i c h t
v a n  6  s e p t e m b e r  2 0 2 2
e e n  p u b l i c a t i e  v a n 
U i t g e v e r i j  S c h o o l s u p p o r t ,  S i n t - N i k l a a s

De laatste tijd heeft iedereen er de mond van vol. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn 
sinds het begin van de oorlog in Oekraïne voortdurend gestegen. Ook in 2021 kenden 
we een stijging, maar die valt in het niet bij de sterke stijgingen van dit jaar.

De energieprijzen staan nu minstens tien keer zo 
hoog als normaal. Heel veel mensen maken zich 
zorgen dat ze hun energiefacturen deze winter niet 
kunnen betalen. Ook bedrijven zien hun kosten 
almaar stijgen. Die kosten worden deels doorgere-
kend aan de klanten, waardoor alle producten 
duurder worden. 

Kleine maatregelen
Vorige week was er een overlegcomité met alle rege-
ringen van ons land. Daar werden enkele ‘kleinere’ 
afspraken gemaakt. Eerdere regels, zoals een verla-
ging van de BTW op energie en het sociale tarief 
voor meer gezinnen, worden verlengd. De grote 
winsten die sommige energiebedrijven de afgelopen 
maanden geboekt hebben, zouden extra belast wor-
den. Dat geld zou gebruikt worden voor steunmaat-
regelen voor de bedrijven in ons land. Om minder 
afhankelijk te worden van gas, wordt ook gekeken of 
de kerncentrales nog langer kunnen openblijven. 
Daarnaast moet er meer energie opgewekt worden 
via hernieuwbare bronnen, zoals wind, water en zon. 

Besparen
Ten slotte bekijken alle overheden hoe er ener-
gie bespaard kan worden. Er zijn plannen om de 
straatverlichting minder lang te laten branden, de 
verwarming in gebouwen lager te zetten … Ook 
bedrijven en gezinnen moeten bekijken hoe ze 
spaarzamer kunnen omgaan met energie. Zo zijn 

veel Belgische huizen niet voldoende geïsoleerd. Een 
goed geïsoleerd huis betekent lagere energiekosten. 

Grote maatregelen
Voor de grotere, meer ingrijpende afspraken wordt 
er gekeken naar de Europese Unie. Komende 
vrijdag overleggen alle ministers van Energie. De 
Belgische premier Alexander De Croo hoopt dat alle 
Europese landen het snel eens zijn om een 
maximumprijs voor gas op te leggen. Of om 
gezamenlijk gas aan te kopen, zoals met de 
coronavaccins gebeurd is. Dan worden de Europese 
landen niet meer tegen elkaar uitgespeeld door de 
gasbedrijven. Een andere mogelijkheid is het uit 
elkaar halen van de elektriciteitsprijs en de gasprijs. 
Maar volgens kenners is dit erg ingewikkeld (zie 
kader). Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen 
is in elk geval voorstander van een aanpassing van 
het huidige systeem. Afwachten wat het overleg van 
vrijdag brengt. Kits houdt je verder op de hoogte!
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Hoge gas- en elektriciteitsprijzen toegelicht 
Waar komt die hoge gasprijs vandaan? In 2021 was 
er een eerste prijsstijging doordat het aanbod 
gedaald was en de vraag gestegen. Omwille van de 
inval in Oekraïne in februari 2022 legde de 
Europese Unie sancties op aan Rusland. Als ant-
woord daarop verlaagde Rusland de gasleveringen 
aan de EU met meer dan 70 procent. De meeste 
Oost-Europese landen en ook Duitsland kochten 
grote hoeveelheden Russisch gas. Zij gingen op 
zoek naar andere leveranciers en duwden zo de 
gasprijs op de beurs omhoog. Omdat er veel vraag 
was, konden de leveranciers van gas hogere 
prijzen vragen. Dat deden ook de gasbedrijven uit 
Nederland, Noorwegen en Qatar waar België zijn 
gas haalt. Hoe meer onzekerheid over de 
Russische leveringen, hoe hoger de prijs werd. 
Vorige week was er een sterke daling, omdat veel 
landen hun gasvoorraad al goed aangevuld 
hadden. Op zaterdag werd de belangrijkste 
Russische gasleiding – die drie dagen stil lag voor 
een onderhoud – niet opnieuw geopend. Dit 
leidde maandag tot een nieuwe prijsstijging.

De onzekerheid over het Russische gas zorgt voor 
de hoge gasprijzen, maar hoe zit het dan met 
elektriciteit? Ook elektriciteit wordt verkocht op 
een beurs. Volgens Europese afspraken is het de 
duurste producent die de dagprijs bepaalt. En dat 
zijn de gascentrales. Doordat de gasprijs zo hoog 
is, kost het veel geld om elektriciteit op te 
wekken met gas. En daardoor stijgt de prijs van 
elektriciteit, ook de elektriciteit die in 
kerncentrales of via hernieuwbare energie wordt 
opgewekt. Die bedrijven maken nu grote 
winsten, want hun kosten zijn niet gestegen en 
hun opbrengsten wel. Het zijn deze winsten die 
de politici extra willen belasten
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Door de stijgende prijzen slaan veel gezinnen aan het rekenen.

Surf naar www.kits.be, log in op het gedeelte voor abonnees en bekijk 
daar de moeilijke woordenlijst die hoort bij dit artikel.




