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Een beetje opluchting
aan de pomp. De ad-
viesprijs voor een liter
benzine daalt deze
week een beetje naar
€2,198. De prijs komt
daarmee voor het
eerst sinds februari
weer onder de €2,20.
Dat meldt consumen-
tencollectief United-
Consumers. Deze hoge
prijzen zullen volgens
Paul van Selms, direc-
teur van UnitedCon-
sumers, het nieuwe
normaal worden. Dit
omdat de prijs aan de
pomp grotendeels

wordt bepaald door
de prijs van ruwe olie
op de wereldmarkt,
zegt Selms. „Die ligt
nu door allerlei facto-
ren eenmaal hoog.”

Benzineprijs daalt iets

ADVIES WEER ONDER €2,20

Er is zoveel vraag naar zonnepanelen en
warmtepompen, dat bedrijven er niet aan kun-
nen voldoen. Dat zorgt ervoor dat consumenten
die hun huis willen verduurzamen, zeker een
aantal maanden en vaak minimaal een half jaar
moeten wachten. Dat blijkt uit een enquête van
de NVDE, branchevereniging voor bedrijven in
duurzame energie. Een tekort aan personeel en
de schaarste aan materialen spelen ook mee. Zo
zijn omvormers voor zonnepaneelinstallaties
en andere elektronische componenten, zoals
computerchips, moeilijk te krijgen.

Wachten op panelen

VRAAG GEËXPLODEERD

AMSTERDAM • De ACM
houdt er toezicht op dat
consumenten niet voor
verrassingen komen te
staan. Bij Nextenergy
vragen ze daarom een vast
voorschot, zoals €250 per
maand voor een gemid-
deld gezin met twee kin-
deren. En die kosten kun-
nen worden verlaagd door
in te spelen op de lagere
uurtarieven, zo legt op-
richter Wubbe uit.

De woordvoerder van de
ACM vindt het in beginsel
een veilige manier van inko-
pen. „Een energieleveran-
cier koopt energie in, en ver-
koopt die aan een eindafne-
mer. De energieleverancier
rekent de inkoopprijs vrij-
wel direct door aan de con-
sument. Dit kan en mag on-
der de geldende wetgeving.”
Sterker nog, zegt ze: „Onder
de nieuwe Europese elektri-

citeitsrichtlijn zullen grote
energieleveranciers derge-
lijke contracten moeten
aanbieden.” Ze legt uit dat
dynamische prijscontrac-
ten de afnemer meer moge-
lijkheden bieden om het
energieverbruik af te stem-
men op momenten dat de
prijs gunstig is.

Ben Woldring kent dit
soort producten. „Hierbij
stapt de consument echt op
de groothandelsmarkt. Het
grootste voordeel is dat er
geen of weinig prijsvertra-
ging op zit en er geen tus-
senhandel is.” Maar hij zegt
ook dat het een risico kent.
„Grote ener-
giebedrijven
hebben afde-
lingen die po-
sities inne-
men. Je moet
als consu-
ment wel we-
ten dat je jezelf niet zo goed
kunt beschermen als de gro-
te jongens.” Woldring doelt
op de prijsbewegingen die
grote leveranciers kunnen
afdekken. „Daarnaast moet
je je als consument wel wil-
len verdiepen in wanneer
welk tarief gunstig is om je
auto op te laden.” En hij

vraagt zich af: „Kunnen con-
sumenten er wel mee om-
gaan, dat de kosten de ene
maand hoger zijn dan de an-
dere?”

De lage prijzen zijn na-
tuurlijk wél een voordeel in
deze dure tijden. Woldring:
„Maar die kunnen dus ook

sterk stijgen.
Je hebt eigen-
lijk een zéér
variabel tarief
dat continu
verandert. Op
sommige mo-
menten van de

dag zijn prijzen laag, omdat
er dan veel aanbod is en wei-
nig vraag.” Maar, zegt hij
ook, „als iederéén voor deze
prijzen gaat, dan gaan de la-
ge tarieven juist weer om-
hoog. En als we meer gaan
werken met opslag via wa-
terstof, zijn deze daltarie-
ven niet meer nodig.”

’Blootstelling aan grote leveranciers’

Ben Woldring houdt een slag
om de arm.

Is het voor
consument te
risicovol?

zakenpartner na over een
service in de toekomst om
automatisch in te schatten
wat hun klanten wanneer
nodig hebben, zodat ze kun-
nen programmeren wan-
neer energievreters op het
net kunnen.

Maar wat als het bedrijf
een succes wordt? Zal dat
dan geen ongunstige in-
vloed hebben op de prijs?
Ofwel: kan Nextenergy ten
onder gaan aan zijn eigen
succes? „Nee”, zegt Wubbe
lachend. „Als het duurder
wordt, zijn we alsnog goed-
koper dan de grotere ener-
giebedrijven.” Want het
blijft interessant om per uur
te bekijken wanneer je het
beste de energie kunt inko-
pen: die prijzen liggen per
dag vast. „En bij meer klan-
ten willen we de energie
goed verdelen. Dan zorgen
we ervoor dat klanten op de
juiste manier en op de goede
tijdstippen energie gebrui-
ken.” En energie is er vol-
gens hem voldoende. „Er is
vaak een overschot.”

Net in balans
Het doel dat het bedrijf

heeft, behelst meer dan en-
kel verdienen aan energie.
„We willen ook dat het ener-
gienet in balans is”, zegt
Wubbe, „Dat het bewustzijn
van de gebruikers wordt

vergroot. Goed gedrag geeft
lage kosten en draagt ook
nog bij aan de energietransi-
tie.” Het team is bezig daar
nog een game bij te maken.
„Zo houden consumenten
er nog lol in ook.”

© DE TELEGRAAF BRON NEXTENERGY

OPLAADTIJD

Gĳs Wubbe
van Nextenergy

Frederik
Op de Beeck

kan nog niet voldoende wor-
den opgeslagen voor de lan-
gere termijn. Nextenergy
verkoopt de energie tegen
inkoopprijs weer door. De

consument
betaalt voor
de ’service’,
zoals de on-
dernemer
uitlegt. Een
maandelijks
abonnement
kost €4,50

voor gas en eenzelfde be-
drag voor elektriciteit.

Een rekensom
Een voorbeeld aan de

hand van de energieprijzen
van afgelopen 24 juli. De

hoogste prijs die dag was om
negen uur ’s avonds: €0,40
per kWh, de laagste was om
één uur ’s middags: €-0,09
per kWh. Wubbe: „Als je
dan ’s middags een elektri-
sche auto oplaadt, kun je in

Nieuwe leverancier biedt stroom en gas per uur tegen de inkoopprijs

potentie op 60 kWh, dat is
een volle batterij, €29 bespa-
ren. Datzelfde principe
geldt voor het gebruik van
de wasmachine of het opla-
den van de warmtepomp.”

Wubbe denkt nu met zijn

’W
aar de
meeste, gro-
te energie-
leveran-
ciers lange-

termijnblokken aan energie
inkopen, kijken wij van dag
tot dag en van uur tot uur
wat de prijzen zijn op de
energiemarkt.” Aan het
woord is Wubbe (37). Na een
waterval aan jargon (’scope’,
’keten’, ’positie nemen’) lijkt
het idee simpel. Wie energie
inkoopt via Nextenergy, kan
dat per dag en zelfs per uur
doen tegen de best mogelij-
ke prijs op de Energiebeurs
EPEX. Door op die manier in
te kopen zegt Wubbe de
prijzen 20 tot 25% lager te
kunnen houden. „Omdat de
prijsrisico’s op de korte ter-
mijn minder hoog zijn.” De
app van Nextenergy geeft
dan aan dat bijvoorbeeld om
één uur ’s
middags de
energie het
goedkoopst
is en dus hét
moment om
de elektri-
sche auto op
te laden.

De energie die het bedrijf
inkoopt komt van de Euro-
pese wind en zon. De tarie-
ven daarvan wisselen omdat
de opwek van energie afhan-
kelijk is van de weersom-
standigheden. En de energie

Maar wat
als het té
goed gaat?

Voor wie nu tegen de hoge energiekosten
aanloopt, lijkt het te mooi om waar te we-
zen. Energie afnemen tegen inkoopprijzen,
die soms zelfs negatief zijn waardoor je er
geld op toe krijgt. Gijs Wubbe en Frederik
Op de Beeck hebben deze formule bedacht
voor hun eigen energiebedrijf: Nextenergy.

door Willemijn van Benthem

! In maart kregen Gijs
Wubbe en Frederik Op
de Beeck van ACM te
horen dat hun nieuw
gestarte bedrijf Next-
energy de felbegeerde
vergunning ontving.
! Daarvoor hebben de
oprichters het idee
letterlijk uitgetest op
vrienden en familie.
! Het energieplatform
staat inmiddels een
maand live.
! Nextenergy heeft nu
ongeveer 500 klanten.

In het kort

! Weekblik: ’Afkoeling bij inflatie brengt animo tech weer op gang’
! Column Teeuwe Mevissen: ’Staan grote groepen deze winter in de kou?’
! Ook op de camping het allerlaatste financiële nieuws

Dit weekend op DFT.NL
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Met een kokende
motor langs de
route du soleil?

Gevaarlijk piepende rem-
men bij het afdalen van een
steile bergpas? Of een
haperende airco wanneer
je in de file staat op de weg
terug naar Nederland
terwijl de temperaturen
oplopen richting de veertig
graden? Als dat scenario’s
zijn waarvan de rillingen je
over de rug lopen, is het
verstandig om regelmatig -
en vooral voordat je een
verre autoreis gaat maken
- een bezoekje te brengen
aan de garage.

Daar schuift de monteur
met een soepele beweging
onder de auto om deze aan
een nauwkeurige inspectie
te onderwerpen. Zijn ken-
nis heeft de monteur opge-
daan tijdens een tweejari-

ge mbo-opleiding autotech-
niek waar hij een diploma
(BOL of BBL) heeft behaald.
Of zij natuurlijk, want er
zijn ook vrouwelijke auto-
monteurs. Al zijn dat er

nog niet erg veel. Maar áls
er ook vrouwelijke collega’s
zijn, zorgt dat ’voor een
andere, betere dynamiek’,
zo zegt Johan Wijenberg,
vakbondsbestuurder bij de
FNV voor de sector metaal
in Noord-Nederland.

Hij weet ook alles van de
verdiensten van een auto-
monteur. Er is in april van
dit jaar een nieuwe cao
ingegaan die doorloopt tot
november 2023. Het gaat
hier om een zogeheten
minimum cao, wat bete-
kent dat de genoemde
bedragen het minimum
zijn. Hoger mag dus altijd,
maar daarover later meer.

In de nieuwe cao is afge-
sproken dat een instro-
mend automonteur start
met een bedrag van €2343
bruto per maand. Voor een
vakmonteur met ervaring

kan dat bedrag volgens de
cao oplopen tot maximaal
€2782 bruto per maand.
„Gemiddeld verdient een
automonteur volgens de
cao €2500 bruto per
maand”, weet Wijenberg.

Maar in deze bedragen is
nog niet de aangekondigde
loonsverhoging meegeno-
men die op 1 januari 2023
ingaat. „Iedereen krijgt er
dan €100 per maand bij. In
welke schaal je ook zit”,
zegt de vakbondsman.

Vanwege de grote hoe-
veelheid vacatures voor
monteurs, komen jongeren
van 19 jaar meteen in een
schaal voor volwassenen.
„Ze hoeven niet eerst door
de jeugdschalen te hobbe-
len”, aldus Wijenberg.

Het grote arbeidstekort
heeft ook gevolgen voor de
salarissen. „Er ontstaat

een verschil tussen de
lonen volgens de cao en de
lonen die in de praktijk
betaald worden. Monteurs
weten wat ze waard zijn en
bedrijven zijn bereid flink in
de buidel te tasten. Zeker
wanneer monteurs specia-
lisaties hebben zoals elek-
trische auto’s of truck-
onderhoud, wordt soms
wel €3000 tot €3750 bruto
per maand betaald.”

Klaartje Bax

WAT VERDIENT EEN AUTOMONTEUR?

minimum €2343
gemiddelde €2563

maximum €2782
bruto bedragen per maand

door Marlou Visser

AMSTERDAM • Er zijn wel meer
mensen die hun cv een beetje
oppoetsen. Maar een hele car-
rière verzinnen is toch een
ander verhaal. Een man die
zich voordeed als psychothera-
peut, maar in werkelijkheid
niet bevoegd was om mensen te
behandelen, moet nu vrijwel al
zijn ontvangen loon terugbeta-
len: bijna €17.000.

Dat blijkt uit een uitspraak van
het gerechtshof
in Arnhem. De
zorginstelling
waar de nep-
therapeut onge-
veer een half
jaar heeft gewerkt, moest wel
moeite doen om tot deze uit-
spraak te komen. Eerder oordeel-
den een rechter én het hof in Den
Bosch nog anders. De instelling
ging daarop in cassatie en won die
zaak bij de Hoge Raad, waarna het
hof in Arnhem nu wél in haar
voordeel oordeelt.

Het gaat in de rechtszaken om

de vraag of het dienstverband van
de man, van 1 januari tot begin ju-
ni 2017, als ’geheel nutteloos’ aan-
gemerkt kan worden of niet. Als
de vijf maanden die de man als
psychotherapeut en directeur
zorg heeft gewerkt, totaal geen
zin hebben gehad, kan de instel-
ling al het betaalde nettoloon te-
rugvorderen. Volgens het Arn-
hemse hof is dat dus het geval.

De man had namelijk zijn hele
cv bij elkaar gelogen. Zijn werker-
varing, gevolgde opleidingen en

lidmaatschap
van diverse or-
ganisaties ble-
ken allemaal
niet te klop-
pen.

De man bleek niet eens big-ge-
registreerd, iets wat wel noodza-
kelijk is als je als psychotherapeut
mensen wilt behandelen. Ook het
managementwerk van de man
was zinloos. Zo moest hij een vi-
siedocument opstellen, maar dat
knipte en plakte hij bij elkaar. Ook
hebben zijn leugens de werksfeer
nogal verziekt.

LIEGEN OP ZIJN CV
KOST MAN €17.000
Nep-therapeut betaalt loon terug

De nep-therapeut behandelde patiënten terwijl hij volledig onbevoegd was. Foto
ter illustratie. FOTO GETTY IMAGES

Het betere plak-
en knipwerk

Anton François uit Gemert stapt
regelmatig over van autoverzeke-
raar om op de premie te bespa-

ren. Maar in 2021 ging dit mis. De
oude verzekeraar (ABN Amro) had de
nieuwe (ANWB) 15 schadevrije jaren
doorgegeven, in plaats van de 18 die
hij had. Het kostte Anton veel gebel
en gemail om dit te corrigeren.

Uit recent onderzoek van de Consu-
mentenbond onder ruim 10.000 auto-
rijders, blijkt dat overstappen van
verzekeraar meestal goed gaat.
Slechts af en toe gaat het toch fout.
Een opvallend obstakel blijkt daarbij
het overnemen van het juiste aantal
schadevrije jaren.

Sinds 2007 houdt de database Roy
Data voor alle verzekeraars het aantal
schadevrije jaren van autobezitters
bij. Op dat aantal baseert de nieuwe
verzekeraar zich dan ook. Maar in de
praktijk gaat dit nogal eens mis, voor-
al doordat de oude verzekeraar dat
aantal niet of niet juist doorgeeft.

Vertrouwt u het aantal schadevrije
jaren in de nieuwe polis niet? Contro-
leer dit dan op de laatste polis van de
oude verzekeraar. Een foute doorgave
kan je aardig wat geld kosten.

Soms geeft de oude verzekeraar
helemaal geen royementsverklaring
af, of weigert de nieuwe verzekeraar
die te accepteren. Ook dan moet je in
actie komen, anders dreigt terugval
op de bonus-malusladder.

Tenslotte blijkt uit onze vergelij-
king van tientallen autoverzekeringen
op premies en voorwaarden op onze
site, dat op dit moment de polissen
van Inshared tot de beste behoren. En
dat geldt voor zowel allrisk, als be-
perkt casco als WA.

Sandra Molenaar is algemeen directeur
van de Consumentenbond

Obstakel

SANDRA
MOLENAARR

Let op doorgeven van
de schadevrije jaren

GELD
Het laatste nieuws over zaken die de portemonnee
raken. Tips en ideeën? Mail naar geld@dft.nl

Marlou
Visser

Als iemand overlijdt, duurt het vaak wel een
tijdje voor de erfenis is verdeeld. Dat kan voor
een vervelende verrassing zorgen als erfgena-
men een bijstandsuitkering ontvangen. Zij
hebben dan nog geen geld op hun rekening,
maar de erfenis telt toch al als hun vermogen.
En dan heb je geen recht op bijstand.

Een man die begin 2018 zijn vader verloor,
kreeg in april 2019 ruim €80.000 als erfenis.
Dat meldde hij ook bij de gemeente Capelle aan
den IJssel, waar hij en zijn partner een bij-
standsuitkering ontvingen. De man wilde de
uitkering stopzetten. Maar hij werd onaange-
naam verrast toen de gemeente alle ontvangen
uitkering sinds het overlijden van de vader
terugvorderde: ruim €17.000. De man stapt
naar de rechter in Rotterdam en gaat in beroep
bij de centrale raad van beroep, maar het helpt
hem allemaal niet. De gemeente krijgt gelijk: de
man moet de uitkering terugbetalen.

Erfgenaam en bijstand:
uitkering terugbetalen

’Energietekort zit ’m in balans’


