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DE KOPPELING 

De koppeling van olie
en gasprijs is geba
seerd op de marktwaarde. 
Men gaat echter uit van 
de "energiewaarde": 
1 liter HBO (huisbrand
olie) levert 36,4 MJ 
(MegaJoules~ aan ener-
gie, en 1 m gas (uit 
Slochteren) 31,65 MJ. 
gén liter HBO komt dan 
overeen met 1,15 m3 
gas. Deze verhouding 
wordt gebruikt voor de 
prijs van het gas. 
Momenteel kost 1 liter 
HBO 71,56 cent (inklu
s.ief BTW) en 1 m3 gas 
47,08 cent (inkl. BTW) 
(prijzen per 16/5/81). 
Als de koppeling nu 
reeds v~lledig zou zijn, 
zou 1 m gas 82,29 
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cent moeten opleveren. 
We zitten al op de goe
de weg: ~er 1/1/'82 
kost 1 m gas 55,6 cent. 
Dat is, volgens de Gas
unie, nog 16,70 cent te 
weinig. 

Gasprijs gekoppeld aan olieprijs 

Centrale verarming 
Nederlandse gezinnen gaan volgend jaar wé~r 
honderden guldens extra betalen voor het gas. 
Oliemaatschappijen en de nederlandse staat 
profiteren andermaal van de gasprijsverhoging. 
En het einde lijkt nog altijd niet in zipht. 
Bodemschatten blijken inderdaad "goudmijnen". 

De prijs van nederlands aardgas is "gekoppeld" aan 
de prijs van (buitenlandse) olie. Dat is de simpele 
verklaring van de enorme prijsverhogingen van ons 
eigen aardgas. Als de olie duurder wordt, gaat aard
gas vanzelf mee •••• 
In 1974 besloot de toenmalige minister van Ekonomische 
Zaken, Lubbers, dat deze koppeling gelegd moest wor
den. De zaak werd geregeld in de Wet Aardgasprijzen 
èn in ras tempo schoot de prijs per m3 gas omhoog. 
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De achtergrond van deze "koppeling" is als volgt: 
als olie duurder wordt, wordt aardgas vanzelf méér 
waard. "Waarom zouden we aardgas. onder de prijs ver
kopen?" Bovendien zou een duurdere gasprijs mee-



werken aan energiebewuster gebruik en energiebespa
ring. De "olie-krisis" van 1973 was net voorbij. 
Dit besluit tot koppeling was echter geen verzinsel 
van de minister: het was hem ingefluisterd door de 
vaderla~dse aardgas-gigant, de N.V. Nedèrlandse 
Gasunie. De Gasunie is altijd voorstander geweest 
van de zogeheten "marktwaarde-filosofie", omdat dat 
lekker aantelt. Bovendien is aardgas een 'konkurrent' 
van aardolie, waarvan het monopolie ongeveer in 
handen is van twee deelnemers in de Gasunie, de 
oliemaatschappijen Shell en Esso. De prijskoppeling 
doet de kassa op twee plaatsen rinkelen, want ook 
de Nederlandse Staat pikt gretig uit de ruif van 
de extra-winsten. 

Aardgas en aardolie zijn "bodemschatten". Bodemschat
ten zijn eigendom van de Staat der Nederlanden. De Staat 
verleent vergunningen (concessies) aan partikuliere 
ondernemingen om bodemschatten óp te sporen en te win
nen. Bij de winning van bijvoorbeeld aardgas, wordt de 
exploitant (oliemaatschappij) automatisch eigenaar.van 
het gas. Zij betaalt weliswaar een vergoeding aan de 
Staat, maar verkoopt het gas op de vrije markt. In 
Nederland wordt alle gas gekocht door de NV Gasunie, 
waar ook de oliemaatschappijen deel van uitmaken. 
Via de Wet Aardgasprijzen heeft de overheid een beetje 
invloed op de prijzen die berekend worden, zowel bij 
de inkoop (door Gasunie) als bij de verkoop aan de 
klanten (elektriciteitscentrales, grote industrieën, 
VEGIN, en buitenland). 

eigendom van Shell; 
Kempensche Zink voor 
100% 
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De distributie in het buitenland is in "goede" 
handen van Shell + Esso: 
Distrigaz (Belgi~) 33,2% aandelen 
Ruhrgas (DuitslandY 30% I Thyssengas 50% I Bri
gitta 100% I DETG 59% 

bodemschatten 
of goudmijnen 
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goed voorbeeld doet goed 
volgen 

gasunie 
bakt ze bruin 
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In de periode 1974-.1979 wordt de gasprijs geleidelijk 
opgetrokken, inklusief verhoging van het BTW-tarief. 
De Staat, als mede--eigenaar van Gasunie, heeft er alle 
belang bij: extra aardgasbaten zijn leuk te óesteden. 
Maar ook de andere twee partners kunnen juichen. On
gemerkt, zonder extra kosten, stromen er miljoenen naar 
de oliemaatschappijen Shell en Esso. Van elke gulden 
méér-opbrengst, vloeit 95 cent naar de Staat en 5 cent 
naar Esso en Shell. 
In 1973 behalen Shell/Esso 523 miljoen gulden pure winst 
uit de gas-winning; in 1980 is dit bedrag opgelopen tot 
2 miljard gulden •••• en voor de komende 4 jaar mogen zij 
zich verheugen op een winst van 7 miljard gulden voor 
ieder van de twee! Minister van Aardenne zwaait alle 
kritiek weg met de opmerking dat "bij deze cijfers zij 
aangetekend dat de inkomsten van de staat een veelvoud 
bedragen van dit bedrag •• " In 1984 zullenShellen Esso 
tesamen bijna 30 miljard gulden hebben verdiend aan 
onze bodemschat gas. 
Hoewel er reeds jaren wordt gepleit voor afroming van 
dergelijke super-winsten, duurt 't tot 1981 voordat 
ook de VEGIN (Vereniging Gasdistributiebedrijven In 
Nederland) begint te steigeren. Weliswaar niet van
wege de formidabele winsten elders, maar vanwege de 
te verwachten problemen bij de klanten. 
In mei 1981 komt de Gasunie met het voorstel de gas
prijs (voor kleinverbruikers} met 50% op te jagen 
tot 72 cent per m3 vanaf 1 januari '82. De VEGIN, 
die regelmatig met de Gasunie onderhandelt over 
leveringskontrakten en inkoop-prijzen, vindt dat 
het nu wel erg hard gaat. Zij stelt een maximale 
verhoging van 12 cent voor. Een aantal VEGtN-leden 
(zeven wethouders van de grote steden) willen niet 
meer dan 3,5 cent verhoging. De tumultueuze VEGIN-
vergadring (18 juni '81) besluit tot een compromis: 
9 cent, inklusie.f BTW. Talrijke andere voorstellen 
(loskoppeling van olieprijs, opschorten van het 
besluit, verhoging in twee etappes, verhoging op 
basis van prijs-indexcijfer) halen het niet. 
Het prijsverschil tussen Gasunie en Vegin (13 cent) 
ligt nu bij de Minister van Ekonomische Zaken op 
tafel. Hij zal mettertijd de Gasunie gelijk geven, 
want de marktwaarde-filosofie staat ook dáár voorop. 
Staat en oliemaatschappijen kunnen in hun handen 
wrijven, terwijl de centrale verarming bij de 
kleinverbruikers verder toeslaat. 



Shell en Esso maken al enkele maanden fors rekla
me voor hun grootse investeringsplannen in Neder
land. Het lijkt er op dat zij hun image weer wat 
opkrikken, met behulp van pagina-grote kleuren
advertienti.es in dag- en weekbladen. "Shell helpt" 
en "Esso vooruit" zij.n de leuzen voor de enorme 
plannen in Rotterdam. "Wij gaan de komende 6 jaar 
voor 14 miljard investeren".Er worden 400 banen 
beloofd in Rotterdam. Belaag staat er niet bij 
hoeveel banen er verdwijnen in de verouderde fa
brieken en installaties. Maar enfin. 
Ook de minis·ter is gevoelig voor deze kampanjes. 
Tijdens een kamerdebát over een voorstel tot ver
hoging van het staats-aandeel in de gaswinning 
(11 december '801 stelt ~nister van Aardenne 
voor om hierover niet te onderflandelen met Shell 
en Esso: "Ik he15 met deze ondernemingen reeds 
afspraken gemaakt over de besteding van de door 
hen gemaakte aardgaswinsten. Investeringen die 
de nederlandse ekonomie ten goede komen. Terug
komen op eerder gemaakte afspraken is geen goed 
bestuur" ••• De Minister is er ingetrapt. want wat 
blijkt enkele maanden later: Esso laat medio juli 
weten af te zien van de grootse aangekondigde in
vesteringen ••• Nu maar wacnten of Shell de afspra .... 
ken nakomt. 
Ook de overheid "..oert een gericht investerings
beleid met de extra gas-.winsten. E'r wordt met 
gulle hand steun verleent aan noodlijàende be
drijven als Fokker en Volvo-·car, die ... o ironie - · 
energi.everslindende produkten op de mark'b brengen. 
In 1981 strijkt de Staat 1,3 miljard extra gas• 
winsten op. De steun aan het bedrijfsleven be~ 
draagt in '81 precies 1,3 miljard. Winst voor werk. 

Het zou een goede zaak zijn, als de extra gaswinsten 
besteed zouden worden voor energiebesparingsprojekten. 
De isolatie-subsidie is daarentegen fors terugge
schroefd, onder het motto "als de gasprijs stijgt, 
gaan de mensen vanzelf wel isoleren •• " Deze redenatie 
snijdt geen hout, want bij stijgende gasprijzen moet 
er meer van het gezinsBudget worden besteed .aan ener
gie. Bovendien sluipen de stroomprijzen ook geleide~ 
lijk omhoog, en de benzineprijzen breken elke maand 
nieuwe rekords. Er valt niet veel te isoleren, Omdat 
het te besteden bedrag minimaal wordt. 
De ~verheid zou de gaswinsten ~tën aanwenden voor 
energiebesparing. Isolatiesubs~die, warmte/kracht
koppeling, warmteterugwinning en ontwikkeling van 
alternatieve energiebronnen. 
De oliemaatschappijen geven zelf het "goede" voor
beeld. De extra-winsten worden besteed aan nieuwe 
energiebronnen. Sflell en Esso zijn druk tn de weer 
op de steenkool-markt: ze k~n mijnen op, ze ver
zorgen het transport en de over$lag in havens. 
De overheid zou eindelijk moeten inzien dat investe
ren in alternatieve energie een noOdzaak is·. Als 

winst voor werk? 

winst voor 
energiebesparing 
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tarieven 
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straks, na 1995, de aardgasbellen uitgeput zijn, 
valt er een enorm energie-qat, zullen er geen aard-. 
gaswinsten meer zijn en zijn we nog verder van nui~: 
we moeten dan wel energie aankopen in het buitenland. 
Of speelt men toch met de idee dat kernenergie dan 
het enige alternatief is? 

Met de forse gas-prijs-stijgingen komt de tarief
struktuur van alle energiebronnen (gas, stroom, water) 
weer in de belangstelling. Zoals bekend, worden er 
"degressieve" tarieven gehanteerd. Dit betekent dat 
een kleinverbruiker per eenheid méér betaalt dan een 
grootverbruiker. Het handhaven van dit stelsel wOrdt 
gerechtvaardigd met de bewering dat de wijdvertakte 
leidingnetten terugverdiend moeten worden. "Dikke 
buizen en dikke kabels (voor grootveröruikersl zijn 
nu eenmaal goedkoper in aanleg en onderhoud dan de 
dunne pijpjes en snoertjes naar de kleinverbruikers". 
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De industrie profiteert, de kleinveröruiker krepeert. 
In de ·aardgas-sektor zijn de grote tarief-verschillen 
bijna verdwenen: men hanteert nog maar twee tarieven 

kleinverbruikers: 0 - 170.000 m3 
grootverbruikers: 170. 000 m3 en meer. 

De prijs voor kleinverbruikers is bekend (47,09 cent 
per m3, met vastrecht van f 4, 72 per 111aand, beiden 
inklusief BTW). De prijs voor grootveröruik is niet 
bekend, aangezien die kan vari~ren. Er worden aparte 
kontrakten afgesloten, uiteraard tegen lagere prijzen. 
Maar de inhoud van de~gelijke lëontraxten i's gellei'm·. 
In de stroom-sektor kennen we een verfijnde-tarief
struktuur, inklusief naclitstroomtarief, enz. 
Enige politieke partijen, de energ:tebwèg:tng en de 
konsumenteno:r.:ganisaUes· pleiten al langer voor een 
eerlijker tarief-systeem, waarin energiebewust ver-



bruik wordt beloond in plaatsvan andersom. Dit voor
gestelde systeem noemt 1net "progressief stelsel'', 
wat hier op neer komt dat de prijs oploopt öij hoger 
verbruik. 
De Consumentenbond lanceert in juli, naar aanleiding 
van de nieuwe gasprijsstijgingen, een plan om de 
gasrekening te dX1]kken, voor kle:i:nverbruikers. 
• loskoppeling gasprijs kleinverBruikers van olie-

prijs; 
• afschaffing van het 'vast recht'; 
• verlaging BTW-tarief (van 18 naar 4%}; 
• invoering progressief tarief-stelsel. 

Dit voorstel ligt nu bij de Minister van Ekonomische 
Zaken, maar het heeft weinig kans- om serieus- genomen 
te worden. De politieke wil is niet aanwezig om de 
kleinverbruikers in bescherming te nemen. 
Het wordt hoog tijd om de diskussie over een pro
gressief tarieven-stelsel opnieuw aan te kaarten en 
uit te voeren. Met de invoering van dit stelsel 
wordt de verantwoordelijkheid voor energiebewust ge
drag bij de konsument gelegd: lagere gasprijs betekent 
dat er (financi!lel mogelijkheden overblijven voor 
isolatie van woningen. Als- het gemiddelde gasver
bruik per huisho-u.den 3500 1113 per jaar l:iedraagt, :ts het 
zinvol om de eerste 3000 1113 tegen een lage prijs aan 
te bieden. Zodoende ontstaat een prikkel om onder de 
3000 m3 te blijven, door isolatie-'Dlaatregelen. 

De duurdere gasprijzen leiden onvermijdelijk tot pro
blemen bij kleinverbruikers. Gas is een eerste levens
behoefte voor verwarming, koken en warm water. Naast 
de financiêle aderlatingen voor woonlasten, wordt de 
kleinverbruiker nogmaals uitgeknepen. En het einde 
is nog làng niet in zicht. Toen de grote aardgasvondst 
(in 1959 te Slochteren) werd l:iekend gemaakt, verkeerde 
het land in een juichstemming. Twee en twintig jaar 
later, wanneer heel het land :ts aangesloten op de gas
bel en volledig afhankelijk is gemaakt van deze energie
bron, wordt de gasprijs :tn dui~elingwekltende vaart om
hoog gejaagd. 
Maar niet alleen de :modale kleinverbruikers- raken in 
de problemen. Ook de glastuinbouw en de industrie be
gint te kermen. Dé laatste twee kategor:teln vrezen dat 
hun eindprodukten duurder worden dan die van gelijK
waardige producenten (konkurrentenl :tn het buitenland. 
Wordt met deze bewering de wereld op z'n kop gezet? 
Immers, de Minister van Ekonomische Zaken beweert bij 
herhaling dat het gas in het buitenland veel duurder 
is dan in Nederland. Wie liegt er? Niemand! want de 
buitenlandse kleinverbruiker betaalt inderdaadveel 
meer voor het (nederlandsel gas, en de 1'5i.litenlandse 
industrie veel minder. Dat regelen de d:tstr:töutie
bedrijven aldaar, waar Shell en Esso flinke :Oelanqen 
in hebben zitten. Met het buitenland zijn langlopende 
kontrakten afgesloten, tegen uiterst lage prijzen ••• 
In het afgelopen jaar zijn er weliswaar enkele nieuwe 
afspraken gemaakt voor subtiele prijsverhogingen, 111aar 

Prijzen 
aardgas~~ 

/4{ ~/ 
in België " 
omhoog 

BRUSSEL. 8 juli - De prij· 
zen die de consumenten ln Bel· 
gië voor hun. aardgas moeten 
betalen zijn deze maand met 
zeven procent gestegen. Omdat 
slnda 1 juli ook het btw-tarief 
voor aardgas verhoogd is tot 
17 procent zal de consument 
die het gas betrekt vla het 
openbare distributienet ln één 
keer bijna acht cent per kuble· 
ke meter meer moeten gaan 
betalen. 

De verhoging heeft te maken 
met de hogere prijzen die Ne· 
derland zijn buitenlandse afne· 
mers berekent. In de komende 
maanden verwacht men nog 
meer prijsverhogingen voor 
het aardgas. Sinds bet begin 
van dlt jaar zijn de aardgas
prijzen ln België al met veer
tien procent gestegen. Een ku· 
bleke meter aardgas kost nu 63 
cent. (ANP) . ,..... 

tegengas 

Br.igitta,.DE'i'G, Thyss~n
gas·, enz. betalen in ' 80 
15, 1 cent per m3 gas·. 
Zij verkopen het Vo~r 
50 üot 63 c~nt aan groot
en kleinverbruikers. 
Italianen kopen gas voor 
11~2 cent, het resultaat 
van het zogeheten "Luns
kontrakt" uit 1971. 
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Onderzoek naar 
d• ~ tal Alvh ?:. gas 1e.as •s-Gfh1 '" 

(Van onze corresponent) 
ARNHEM- De Veluwse Nuts

bedrijven zijn een uitgebreid on
derzoek gestart naar het gasverb
ruik, nadat in Apeldoorn tegen een 
familie proces-verbaal wegens 
gasdiefstal werd opgemaakt. 

Gasdiefstal is mogelijk door de 
meter weg te nemen en de pijpen 
met een passtuk te koppelen. Hier
door best~at het gevaar van vonk
vorming en lekkage. 

Alle percelen waar het verbruik 
niet overeenstemt met de perceels
grootte zullen nu worden onder
zocht. De VNB vermoedt dat er 
meer gas wo.."'Cit gestolen nu de ta
rieven stijgen. 

in werkelijkheid betaalt de buitenlandse industrie 
veel minder dan de nederlandse industrie. KWestie van 
politiek. 

RUHRGAS AKTiENGESEI LSCHAFT 
ESSEN 

Wir sorgen fUr Erdgaa 

(lft 0111.000) 

In ieder geval zullen kleinverbruikers in de problemen 
~amen, die zich. uiten in acnterstallige energie-re
kéningen. Men sçhat de gezamelijke achterstand in de 
betalingen nu al op ruim 1 111iljard gulden. Het gevolg 
van de prijsverhoging per 1 januari 1981. 
Onvermijdelijk zal dit 5edrag fors toenemen in '82. 
De Energiebedrijven en regionale Gasdistributiebedrij
ven komen in gewetensnood: wanBetalers dienen afgeslo
ten te worden, volgens de 'leveringsvoorwaarden'. Maar 
als 'wanbetaling'' een epidemie wordt, waarvan de oor
zaak ligt in prijsverhogingen waar de EB's en Gasbedr. 
zelf mee hebben ingestemd, ligt de zaak pijnlijker. 
Bet energiebedrijf ·van Zaanstad wil geen heksenjacht 
ontketenen tegen wanbetale~s. Men probeert een regeling 
op afbetaling te organiseren. In andere plaatsen wordt 
wel afgesloten. 
Er blij ft 111aar één middel over voor kleinverbruikers: 
in aktie komen tegen deze ontwikkelîngen. 
In diverse plaatsen en regio's zijn inmiddels komités 
~egen de aardgasprijsverhogingen opgezet. In Amster
dam wordt de giro-blauw· aktie ("onder protest öetalen 
voor atoomstroom" J gekoppeld aan een 'gas-pr9test' • 
Bet Landelijk Energie Komite gaat samenwe·rken met 
Konsumentenkontakt en het OBASA (OVerleg Buurtgroepen 
Amsterdam Stop Aardgasprijsvernogingi. Ook in andere 
plaatsen ( o.a. Tilburg! worden er gas...Jéomitês opgezet 
om gezamelijk deze ontwikkelingen te keren, en om een 
energiebewust beleid ee propageren bij gemeentes en 
raadsleden. -

bronnen: 
• Haagse Post, 10 juni 1981, "De Energielobby" 
• Konsumentenkontakt: "WOonlasten" (juni '8ll 
• M. Tanzer/J. van Arkel, "Energie, strijd om 

macht en rijkdom" (19761 
• Politiek overzicht, mei 1981 
• krantenberichten Uit: Volkskrant, NRC, Nieuws

blad van het Zuiden (nov. '80 - juli '81 I 
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