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Onderzoek verschil tarieven energie          september 2014 

 
Vereniging de Vastelastenbond onderzocht het verschil tussen het goedkoopste en het duurste energiecontract in de markt.  
Dit verschil loopt op tot maar liefst € 425,- op jaarbasis (peildatum 9-9-2014). Het verschil - ofwel mogelijke besparing - is afhankelijk van het energieverbruik.  
Daarom zijn er drie verbruiksprofielen onderzocht.  

 
Profiel berekening 

 
De totale kosten worden berekend op basis van het jaarverbruik. Stroom wordt uitgedrukt in kWh en gas in M³.  
Vereniging de Vastelastenbond heeft drie profielen samengesteld. Deze profielen vertegenwoordigen de meest voorkomende woonsituaties in Nederland.  
 

Profiel Laag Gemiddeld Hoog 

Kenmerk huishouden Één persoon Twee personen Vier personen 

Woonsituatie Appartement Twee onder één kap Vrijstaande woning 

Verbruik stroom kWh 2010 kWh 3360 kWh 4580 kWh 

Verbruik gas M³ 900 M³ 1670 M³ 2220 M³ 

*Bovenstaand zijn de profielen die in het onderzoek zijn gebruikt op basis van de gemiddelde verbruik gegevens, verstrekt door Nibud.  

http://www.nibud.nl/uitgaven/huishouden/gas-elektriciteit-en-water.html  

 

 
Weergave profiel laag 
 

Onderstaand het prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste 
energiecontract op profiel laag. De berekening is voor één kalenderjaar.  
  
Leverancier Gas Stroom Korting Totaal 

Nederlandse Energie 
Maatschappij 

€ 837,19 
 

€ 394,31 
 

€ 0,00 € 1.231,50 
 

Nuon € 784,00 € 350,27 € 190,00 € 944,27 

VERSCHIL € 53,19 € 44,04    € 190,00 € 287,24 
 
 

Weergave profiel gemiddeld 
 
Onderstaand het prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste 
energiecontract op profiel gemiddeld. De berekening is voor één kalenderjaar.  
 
Leverancier Gas Stroom Korting Totaal 

Nederlandse Energie 
Maatschappij 

€ 1334,72 
 

€ 696,19 
 

€ 0,00 € 2.030,90 
 

Budget Energie € 1240,54 € 638,11 € 195,00 € 1683,65 

VERSCHIL € 53,19 € 44,04 € 195,00 € 347,25 
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Weergave profiel hoog 
 
Onderstaand het prijsverschil tussen het goedkoopste en het duurste 
energiecontract op profiel hoog. De berekening is voor één kalenderjaar.  
 
Leverancier Gas Stroom Korting Totaal 

E.ON 
€ 1725,16 

 
€ 964,79 

 
€ 0,00 € 2689,89 

 

Budget Energie € 1569,29 € 894,67 € 200,00 € 2263,97 

VERSCHIL € 155,87 € 70,12 € 200,00 € 425,92 
 

 

Conclusie onderzoek 

 
Vereniging de Vastelastenbond constateert een groot verschil in energietarieven. 
Voor nieuwe klanten zijn er beduidend betere aanbiedingen dan voor bestaande 
klanten.  Consumenten kunnen veel besparen op de jaarlijkse energiekosten. Met 
name klanten die nog nooit zijn overgestapt of klanten waarvan de vaste 
contracttermijn periode is afgelopen. 
 
Huishoudens met laag verbruik 
Huishoudens met een laag verbruik kunnen tot € 287,- besparen. Voor dit profiel 
is Nuon de voordeligste leverancier voor nieuwe klanten. De Nederlandse Energie 
Maatschappij is het duurste voor haar bestaande klanten.  
 
Huishoudens met gemiddeld verbruik 
Budget Energie is bij een gemiddeld verbruik de goedkoopste energieleverancier 
voor nieuwe klanten. De Nederlandse Energie Maatschappij is de duurste 
energieleverancier voor  bestaande klanten. Het verschil bedraagt € 347, - op 
jaarbasis.  
 
Huishoudens met hoogverbruik 
Budget Energie komt als voordeligste energieleverancier uit de bus voor nieuwe 
klanten met een hoog verbruik.  E.ON is bij een hoog verbruik de duurste 
leverancier. Het verschil tussen E.ON en Budget Energie is maar liefst € 425, - op 
jaarbasis.  
 
 

 

 

2013-2014 

 
Bij de meeste energieleveranciers zijn de onbepaalde tijd tarieven het afgelopen 

jaar gedaald. Deze prijsdaling leverde gemiddeld slechts  € 18,- voordeel op.  

Echter een overstap naar een actiecontract kan tot wel € 425,- opleveren.  

Totstandkoming berekening 

 
- De berekeningen zijn gebaseerd op de totale jaarkosten.  
- Het onderzoek brengt de verschillen in kaart tussen de goedkoopste 

actieaanbiedingen en de duurste onbepaalde tijd tarieven.   
- Peildatum van het onderzoek is  9-9-2014 
- Voor de netbeheerderskosten is uitgegaan van Liander, dit is de grootste 

netbeheerder van Nederland 
- Bedragen zijn inclusief: leveringskosten, vastrechtkosten, 

energiebelasting, opslag duurzame energie, heffingskorting, 
energiebelasting, BTW, regiotoeslag (regio 4) en netwerkkosten.  

 
* onbepaalde tijd tarieven zijn de variabele tarieven van energieleveranciers. 

Klanten die nog nooit zijn overgestapt of klanten waarvan het contract 

(bepaalde tijd) is afgelopen betalen deze tarieven. De variabele onbepaalde tijd 

tarieven wijzigen doorgaans twee keer per jaar. 


