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Galapagos

+4,4%
Een nieuwe 

beschermings-

constructie

moet ongewen-

ste overnames

afweren.

Philips

+2,1%
Het medisch be-

drijf kreeg  een

zetje van Duitse

analisten. 

SBM
Offshore

-1,9%
De maritiem

dienstverlener

was duidelijk

even uit de 

gratie.

Heineken

-2,0%
Beleggers leken

niet tevreden 

te zijn met 

de voorbeurs 

gepubliceerde

jaarcijfers.

Kort

ALCOHOLVRIJE PILS VOLTREFFER

Meer winst voor Heineken 

Heineken boekte afgelopen jaar meer winst
en een hogere omzet. De brouwer profi-
teerde deels van overnames, maar ook het
biervolume viel op jaarbasis 3 procent hoger
uit. Het merk Heineken kende een volume-
groei van 4,6 procent, de beste prestatie in
jaren. Dit dankte de onderneming mede aan
het alcoholvrije pils onder eigen merk, dat
momenteel in zestien landen beschikbaar is.
De komende periode wil Heineken 0.0-bier
ook in andere markten verder uitrollen. Hei-
neken zette een jaaromzet in de boeken van
21,9 miljard euro. Onder de streep resteerde
een winst van ruim 2,2 miljard euro.

KLANTEN ONDER DRUK GEZET

Boete voor Incassocentrale 

De Nederlandse Incassocentrale heeft een
boete gekregen van 375.000 euro. De Autori-
teit Consument & Markt (ACM) vindt dat
het incassobureau consumenten onder druk
heeft gezet om ongeldige rekeningen te be-
talen. De directeur kreeg een boete van
40.000 euro. De Incassocentrale en dochter-
ondernemingen Credit Pay, MKBusiness en
Stichting Derdengelden Incasso Service eis-
ten dat consumenten rekeningen betaalden
voor niet-geldige overeenkomsten, zonder
dat ook informatie over de rekening werd
verstrekt. Het ging vaak om ongewenste
abonnementen, zoals op kortingsdiensten.
De Incassocentrale gaat in beroep.

NIET ALLES TOELATEN OP PLATFORMS

Unilever waarschuwt Google 

Unilever waarschuwt Google en Facebook
om meer oog te hebben voor de ‘donkere
kanten’ van de digitale  platforms. Het Brits-
Nederlandse levensmiddelenconcern dreigt
zelfs advertenties weg te halen als Google en
Facebook niets doen tegen uitingen die voor
extra verdeeldheid zorgen, of aanzetten tot
haat. Unilever vindt dat de platforms ook
meer maatregelen moeten nemen om kin-
deren te beschermen. ,,We kunnen geen
 situatie hebben waarin consumenten niet
vertrouwen wat ze online zien’’, benadrukte
Keith Weed, hoofd marketing. Het concern
achter merken als Unox, Bertolli, Axe en
Dove besteedde vorig jaar 7,7 miljard euro
aan marketing. 

Flitsen

■ Pensioenbelegger PGGM wil niet reage-

ren op het bericht in de Britse zakenkrant

 Financial Times dat het mee wil gaan bieden

op de chemiedivisie van verfconcern Akzo-

Nobel, dat naar verluidt zo’n 10 miljard euro

moet opleveren.

■ Er zijn problemen met de motoren van de

Amerikaanse fabrikant Pratt & Whitney in de

Airbus A320neo. Volgens Airbus gaat het om

zo’n 35 toestellen. De Indiase prijsvechter

 IndiGo maakte melding van drie vluchten

waarbij motoren tijdens de vlucht afsloegen. 

Meer beursnieuws?

AD.nl/Economie

David Bremmer

Voorthuizen

H
oewel de Nederlandse
energiemarkt met
circa vijftig aanbieders
supercompetitief is,
bieden energiecon-

tracten al jaren weinig keuze. Con-
sumenten kunnen de prijs voor één
tot drie jaar vastzetten en zo onze-
kerheid uitsluiten. Of ze nemen
energie af op basis van halfjaarlijks
(per januari en juli) wijzigende ta-
rieven.

Nieuwkomer easyEnergy brak
begin 2017 met die praktijk en lan-
ceerde een nieuw concept: energie
volgens de actuele prijzen van
energiebeurs APX. Voor gas ver-
schilt de prijs per dag, voor stroom
zelfs per uur. De aanbieder kan dat
doen nu in miljoenen huizen een
slimme meter hangt die ieders ver-
bruik tot op de minuut registreert.

Gas en licht op basis van actuele
prijzen is vrijwel altijd voordeliger,
claimt het energiebedrijf. ,,Aanbie-

ders lokken klanten met  wel-
komstpremies en bonussen’’, sprak
Maarten Roelfs, ceo van easyEnergy
bij de introductie. ,,Na een jaar ga je
echter honderden euro’s meer be-
talen, tenzij je blijft wisselen, wat
de meeste mensen niet doen.’’

Maar is energie op basis van spot-
marktprijzen daadwerkelijk goed-
koper? Volgens Roland Berger wél.
De consultant bekeek alle stroom-
en gasprijzen die de afgelopen drie
jaar golden en vergeleek ze met wat
Nederlanders volgens CBS-data ge-
middeld betaalden voor energie.

Besparing
De conclusie: de energierekening
van huishoudens en mkb-bedrij-
ven kan 10 procent tot bijna een
derde omlaag. Voor een doorsnee
gezin (vier personen) bedraagt de
besparing over 2016 bijna 270 euro,
exclusief vaste leveringskosten.
Voor 2015 becijfert Roland Berger
het voordeel op 254 euro en het jaar
daarvoor 10 euro minder.

In het MKB is een kapper (21.000

kilowattuur stroom en
2.800 kuub gas per jaar) in
2016 met spotprijzen 372
euro voordeliger uit, in de ja-
ren daarvoor 301 en 342 euro.
Een cafetaria bespaart 596 tot
734 euro en een agrarisch be-
drijf zelfs 1.046 tot 1.346 euro.

David Frans, die het on-
derzoek namens Roland
Berger deed, plaatst een
nuance: het voordeel is
met name fors voor ‘sla-
pende’ consumenten, die ja-
renlang bij hun bestaande
leverancier blijven. ,,Actieve
consumenten die jaarlijks
switchen kunnen ook veel
besparen. Zij kunnen jaar-
lijks een welkomstpremie
of bonus opstrijken.’’

Volgens Frans is energie op
basis van spotprijzen vrijwel altijd
voordeliger. ,,Pas als de prijs gedu-
rende een jaar verdubbelt, kan een
spotprijscontract duurder uitvallen
dan een traditioneel contract.”

Mooie cijfers, maar hoe objectief
is Roland Berger? Het onderzoek is
in opdracht van NieuweStroom en
easyEnergy verricht, de aanbieders
van die nieuwe spotprijscontrac-
ten. Onderzoeker Frans zegt ‘hon-
derd procent’ in te staan voor de
uitkomsten. ,,easyEnergy en Nieu-
weStroom klopten aan omdat ik
vorig jaar een inventarisatie maakte
van welke effecten deze nieuwko-
mers op de Nederlandse energie-
markt kunnen hebben. Ik heb to-
tale autonomie geëist en gekregen,
anders had ik dit onderzoek niet
verricht.”

Zekerheidshalve doet deze krant
navraag bij energievergelijker Gas-
licht.com, dat easyEnergy mee-
neemt in zijn vergelijkingen. Gas-
licht.com plaatst diverse kantteke-
ningen: ,,Om te bewijzen dat ener-
gie op basis van actuele prijzen
daadwerkelijk voordeliger is, moet
Roland Berger eigenlijk vergelijken

Energie per
dag of uur
levert lagere
rekening op
Meer en meer energieleveranciersbieden gas

en licht aan op basis van actuele uur- en dagprijzen.

Voor consumenten valt tot 270 euro per jaar mee te

besparen, claimt adviesbureau Roland Berger.

easyEnergy: Gas en licht op basis van actuele 

NIEUWKOMERS

Juist omdat de toekomst on-

voorspelbaar is, vinden online

vergelijkers als Gaslicht.com het

lastig om aanbieders van ener-

gie volgens actuele prijzen in

hun vergelijkingen mee te

nemen. ,,We moeten werken met

de inschattingen die easyEnergy

voor 2018 maakt. Uiteraard

 monitoren wij die schattingen,

maar pas achteraf valt te zeg-

gen of ze realistisch waren.’’

Gaslicht.com heeft toezichthou-

der ACM vorig jaar verzocht te

beoordelen of spotprijspakket-

ten wel vergelijkbaar zijn met be-

staande type energiecontracten.

,,Dit is terra incognito, onbekend

terrein, voor ons. Helaas heeft

de ACM daar tot dusver geen

uitspraak over gedaan.’’

Volgens onderzoeker Frans van

Roland Berger is er in de praktijk

geen probleem. De schattingen

van easyEnergy en andere

nieuwkomers zijn gebaseerd op

de future markt-prijzen, waarop

een correctiefactor wordt toe-

gepast. Daarmee liggen ze vei-

ligheidshalve altijd iets hoger.

,,Waarschijnlijk is de besparing

hoger.”

Vergelijken aanbieders is lastig



5,7

3,4

2015

28% 
lager

26% 
lager

33% 
lager

29% 
lager

35% 
lager

42% 
lager

2014

4,4

6,1 ct

2016

20152014
2016

4,2 5,1

met spottarief (op uurbasis)

met vast leveringstarief 

met spottarief (op dagbasis)

met vast leveringstarief 

 Gemiddeld leveringstarief per jaar

totaal  20 ct / kWh

totaal  64 ct / m3

voorbeeld
prijsopbouw kWh

voorbeeld
prijsopbouw m3

6 ct 
leveringstarief

10 ct 

energie-
belasting

1 ct  opslag

3 ct  btw

27 ct 
leveringstarief

25 ct 

energie-
belasting

1 ct  opslag

11 ct  btw

Elektriciteit

Gas

23,1

32,6 ct

25,5

14,9

19,6

30,1

 Gemiddeld leveringstarief per jaar

De slimme meter laat elke 
seconde het verbruik 

in een woning zien.

Besparing bij variabel tarief
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Het ministerie van Infrastructuur

en Waterstaat onderzoekt de

mogelijkheid om zogenoemde

secundaire slothandel toe te

staan op luchthaven Schiphol.

Eva Schouten

Schiphol

De handel in slots is een manier om
de beperkte hoeveelheid vliegbe-
wegingen optimaal te benutten.
Schiphol mag tot en met 2020 niet
verder groeien dan 500.000 vlieg-
bewegingen. In 2017 werd het aan-
tal van 496.747 bereikt, waarmee
Schiphol zo goed als vol zit.
Een slot is een bepaald tijdstip

waarop een vliegtuig kan landen of
opstijgen van een luchthaven, daar-
bij gebruikmakend van de infra-
structuur op die luchthaven. Bij-
voorbeeld het gebruik van de gate
en de paspoortcontrole.
Het aantal uit te geven slots is ge-

koppeld aan het aantal toegestane
vliegbewegingen. Een onafhanke-
lijk slotcoördinator geeft de slots
uit. Alle maatschappijen kunnen
die slots aanvragen. Airlines die al
langer op een luchthaven vliegen,

bouwen historische rechten op.
Nieuwkomers krijgen voorrang bij
de uitgifte van het restant slots,
maar omdat op Schiphol de vraag
groot is en het aanbod klein, komen
die er nauwelijks tussen.
Bij secundaire slothandel kun-

nen slots die al uitgegeven zijn en
ook minimaal twee seizoenen ge-
vlogen zijn, verhandeld worden. De
internationale brancheorganisatie
IATA staat daar positief tegenover.
,,Omdat de handel de mobiliteit be-
vordert.’’ Volgens IATA is Brussel
daarom een pleitbezorger gewor-
den van de handel in slots. 
Met name easyJet zou graag zien

dat slothandel ook wordt toege-
staan op Schiphol. ,,Daarmee kan
de markt zijn werk doen binnen
het huidige schaarse aanbod’’, aldus
William Vet, de regiomanager voor
easyJet in de Benelux. Maatschap-
pijen die graag willen uitbreiden-
zouden bereid zijn de portemon-
nee te trekken voor de slots.
Anderzijds kan het bijvoorbeeld

voor vakantievliegers interessant
zijn hun slots te verkopen en vanuit
de regio te gaan vliegen in plaats
van Amsterdam.

Slots op Schiphol
worden mogelijk
verhandelbaar

met de actieaanbiedingen van
toen’’, zegt Sanne de Jong. In 2016
boden de voordeligste pakketten op
Gaslicht.com een besparing van 350
euro voor een gemiddeld huishou-
den. ,,Dat is hoger dan de 270 euro
uit het onderzoek.’’

Toekomst
De vraag is verder wat toekomstige
ontwikkelingen zoals het afknijpen
van de gaskraan in Groningen voor
gevolgen hebben. ,,Het verleden
biedt geen garanties voor de toe-
komst’’, zegt De Jong van
Gaslicht.com. ,,Consumenten kun-
nen niet inschatten of het voor ko-
mend jaar een slimme deal is.’’
Ze wijst op de huidige situatie.

,,Het pakket van easyEnergy levert
momenteel 187 euro voordeel op
ten opzichte van de variabele pak-
ketten van Eneco, Essent en Nuon.
Dat is 85 euro minder dan het voor-
deligste pakket op onze site.’’
Kanttekeningen of niet, duidelijk

is dat consumenten en MKB voor-
deliger uit kunnen zijn met actuele
energieprijzen. En nu de energie-

markt zo concurrerend is, komen
meer aanbieders met gas en licht op
basis van actuele prijzen. Binnen-
kort komt bijvoorbeeld Energy-
Zero; de leverancier heeft op 31 ja-
nuari een vergunning van de ACM
ontvangen. Eneco startte afgelopen
november een proef, waarbij 100
klanten stroom per uur gaan afre-
kenen. Idee is dat mensen energie
gaan gebruiken op voordelige mo-
menten en het verbruik meer ge-
spreid wordt. Voor de zakelijke
markt bieden NieuweStroom en
Essents merk Powerhouse energie
op basis van dag- en uurprijzen.
Terwijl meer aanbieders met ac-

tuele prijs-contracten komen, hap-
pen consumenten en bedrijven nog
niet massaal toe. ,,Veel Nederlan-
ders zijn risicomijdend en zijn
graag verzekerd van een vaste
prijs’’, zegt De Jong van
Gaslicht.com. Nadeel van spotprij-
zen is verder dat de kosten in de
winter beduidend hoger liggen dan
in de zomer. En mocht zich ineens
een strenge winter voordoen,
wordt dat effect alleen maar groter.
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270
■ Voor 2016 becijfert Ro-

land Berger het voordeel

op 270 euro, in 2015 op

16 euro minder.

350
■ In 2016 boden de voor-

deligste pakketten op

Gaslicht.com een bespa-

ring van 350 euro.


