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Is stroom uit hernieuwbare energiebronnen duurder?
Om klimaatverandering tegen te gaan wordt er wereldwijd veel geïnvesteerd in hernieuwbare
energie. Door de aanhoudende hoge energieprijzen rijst de vraag; is groene stroom duurder dan
normale stroom? CallMePower, de vergelijkingssite voor huishoudelijke contracten, heeft het
onderzocht.

Is groene stroom duurder dan ‘normale’ stroom?
Stroom uit hernieuwbare energiebronnen wordt vaak als duurder ervaren dan stroom uit fossiele
brandstoffen en / of kernenergie, zo blijkt uit een enquête van CallMePower. 38,6% van de Belgen denkt
dat groene stroom duurder is dan normale stroom en 37% weet niet of er een prijsverschil is.

CallMePower heeft veertien verschillende energiecontracten van zeven energieleveranciers onderzocht
op basis van de prijs per kWh, waarvan acht groene en zes normale contracten. Hierbij werd gekeken naar
de gemiddelde prijs per kWh van januari 2020 tot oktober 2022. Uit deze vergelijking blijkt dat de groene
energiecontracten gedurende deze periode gemiddeld 3,4 % duurder waren dan contracten waarbij de
elektriciteit afkomstig was uit fossiele brandstoffen en / of kernenergie. Op jaarbasis is groene stroom in
België gemiddeld slechts € 17,31 duurder dan normale stroom.

Waarom kiezen voor een groen energiecontract?
Uit de analyse van CallMePower blijkt dat gemiddeld groene energiecontracten slechts €1,44 per maand
duurder zijn. Bovendien zijn er meerdere groene energiecontracten, zoals Bolt Energie en Eneco Zon en
Wind Flex, die gemiddeld zelfs goedkoper zijn dan conventionele energiecontracten.

Daarnaast bieden groene energiecontracten grote economische en ecologische voordelen. Door te
investeren in de productie van groene stroom in België, wordt België minder afhankelijk van andere
landen en van fossiele brandstoffen voor de productie van elektriciteit. Op de lange termijn kan dit de
energiezekerheid van België garanderen en een grotere invloed over de energieprijzen geven.

Ook op ecologisch vlak hebben groene energiecontracten grote voordelen. Doordat er tijdens het
opwekken van de elektriciteit geen fossiele brandstoffen nodig zijn, komt er geen CO2-uitstoot vrij. Dit
heeft een positief effect op de luchtkwaliteit in België en op de opwarming van de aarde.

https://callmepower.be/nl


Persbericht
22/11/2022 - voor onmiddellijke publicatie

Waarom zijn de prijzen van groene energiecontracten toegenomen?
Tijdens de energiecrisis zijn ook de prijzen van groene stroom sterk toegenomen. Zo bedroeg bij
energieleverancier Eneco de prijs van elektriciteit voor het Zon en Wind Flex contract in oktober 2021
14,92 € cent/kWh. Eén jaar later, in oktober 2022, steeg de prijs naar 52,29 cent €/kWh. Een toename van
meer dan 250%.

Hoewel bij het vergelijken van energiecontracten een onderscheid kan worden gemaakt tussen groene
stroom en conventionele stroom, verschilt alleen de wijze van productie ervan. Eenmaal geproduceerd,
bevinden deze twee soorten elektriciteit zich op hetzelfde distributienet, wat hun onderscheid
onmogelijk maakt. De leverancier van groene stroom verbindt zich er echter toe om de hoeveelheid
elektriciteit die overeenkomt met het verbruik van groene stroom van zijn klanten in het net te
injecteren.

Doordat er geen onderscheid kan worden gemaakt tussen groene en normale stroom, worden beiden
ook verhandeld op dezelfde markt. Hierdoor zal een sterke toename in de prijs van elektriciteit
opgewekt met fossiele brandstoffen ook zorgen voor een toename in de prijzen van groene stroom. Dit
is dan ook de reden waarom niet alleen de prijzen van normale energiecontracten zijn toegenomen, maar
ook die van groene energiecontracten.

Bekijk het gehele onderzoek naar de prijzen van groene stroom op onze website.

CallMePower (callmepower.be) is een dienst die particulieren en bedrijven helpt bij het kiezen van hun
energieleverancier, telecomprovider en verzekeraar, opgericht door het Franse bedrijf Selectra. CallMePower
biedt consumenten sinds 2015 een persoonlijke en gratis dienstverlening, selecteert de meest geschikte
voorstellen voor hun behoeften en begeleidt hen bij het kiezen van de beste aanbieder. In 2021 hebben we
37.000 huishoudens geholpen.
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