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         Onderzoek Variabele tarieven           Maart 2014
Vereniging de Vastelastenbond kijkt elk half jaar naar de standaard verlengingstarieven, ook wel bekend als variabele tarieven  

voor onbepaalde tijd. Het onderzoek is van toepassing op twee groepen:  

1. De consument nog nooit is overgestapt. (60% van de Nederlandse huishoudens)  

2. De consument die wél is overgestapt, maar waarbij de looptijd van het contract is verlopen.       

 

Profiel berekening 
Een berekening van de totale jaarkosten dient op basis van jaarverbruik te gebeuren. 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
In onderstaande tabel zijn de verschillen in jaarlijkse kosten van de  

energieleveranciers weergegeven. De berekening is voor één kalenderjaar.  

 
Profiel Laag energieverbruik     

 

    Gas  Stroom Totaal 
verschil 
met #1 

1 Dong € 781,08 € 356,57  € 1.137,65   

2 Eneco € 788,55 € 365,06  € 1.153,61 € 15,96 

3 Delta € 804,87 € 351,58  € 1.156,45 € 18,80 

4 Greenchoice* € 803,13 € 361,27  € 1.164,39 € 26,75 

5 Electrabel € 803,58 € 363,93  € 1.167,50 € 29,86 

6 Nuon € 805,38 € 366,29  € 1.171,67 € 34,02 

7 Essent € 807,33 € 375,32  € 1.182,65 € 45,00 

8 E.on € 839,64 € 384,88  € 1.224,52 € 86,87 

9 Energiedirect.nl € 828,25 € 398,98  € 1.227,24 € 89,59 

10 NLenergie € 845,22 € 408,87  € 1.254,09 € 116,45 

 

Weergave profiel gemiddeld 
Onderstaande tabel presenteert de verschillen in jaarlijkse  

kosten voor profiel gemiddeld.  

 

Profiel Gemiddeld       
 

    Gas  Stroom Totaal 
verschil 
met #1 

1 Dong € 1.261,79 € 649,16 € 1.910,95   

2 Greenchoice* € 1.289,77 € 650,88 € 1.940,66 € 29,71 

3 Eneco € 1.277,50 € 664,80 € 1.942,31 € 31,36 

4 Delta € 1.316,00 € 634,85 € 1.950,85 € 39,90 

5 Nuon € 1.293,95 € 659,28 € 1.953,23 € 42,28 

6 Electrabel € 1.297,07 € 656,38 € 1.953,45 € 42,51 

7 Essent € 1.300,13 € 672,36 € 1.972,50 € 61,55 

8 Energiedirect.nl € 1.297,90 € 679,67 € 1.977,57 € 66,62 

9 NLenergie € 1.333,48 € 699,44 € 2.032,91 € 121,97 

10 E.on € 1.365,32 € 692,45 € 2.057,77 € 146,82 
* Geeft een korting van € 0,0025 t.o.v. de standaard leverancier in de regio. In dit geval Nuon. 

** OXXIO kon geen onbepaalde tijd tarief geven. 
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Totstandkoming berekening 
De berekeningen zijn gebaseerd op de totale jaarkosten. Dat 

betekent een gastarief per M3 (exclusief regiotoeslag) inclusief 

vastrecht gas. Stroom is berekend op basis van enkel tarief, inclusief 

vastrecht stroom en de heffingskorting. Alle tarieven zijn inclusief 

energiebelasting, netbeheerderskosten, opslag duurzame energie 

en BTW (21%). 

 

 Conclusie onderzoek
Voor een laag verbruik is energieleverancier Dong in het eerste en 

tweede kwartaal van 2014 het goedkoopste. Op basis van dit 

profiel is het verschil € 116,45 tussen de duurste (NLenergie) en 

het goedkoopste (Dong) contract voor een onbepaalde termijn.  

Dit verschil is in vergelijking met vorig jaar toegenomen.  

 

Voor een gemiddeld en hoog verbruik is eveneens 

energieleverancier Dong het goedkoopste. De onderlinge 

verschillen lopen tussen de energieleveranciers sneller op dan bij 

een laag verbruik. Op basis van een gemiddeld verbruik is het 

verschil € 146,82 tussen de duurste (E.ON) en het goedkoopste 

(Dong) contract voor onbepaalde termijn.  Bij een hoog verbruik is 

het verschil tussen de minst dure en duurste zelfs € 192,49.  

 

Vastelastenbond vindt het zéér opmerkelijk dat voor een exact 

dezelfde contract vorm de tarieven zo ver uit elkaar liggen en een 

niet oplettende consument bijna €200,- op jaarbasis meer betaalt 

voor eenzelfde product.  

 

 

 2013-2014
Over het algemeen zijn de verlengingstarieven gedaald. Echter 

liggen de variabele standaard verlengingstarieven hoger dan een 

vast afgesproken tarief voor een vaste termijn. Voor stroom ca. 2 

cent per kWh en voor gas zelfs tot 8 cent per m3. Het verschil in 

vastrecht loopt zelfs op tot € 100,- op jaarbasis. 

E.ON heeft een sterkte verlaging doorgevoerd in haar tarieven, 

maar is desalniettemin nog steeds de duurste in de markt.  
 

 

 

 

 

Weergave profiel hoog 
Onderstaande tabel presenteert de verschillen in jaarlijkse  

kosten voor profiel gemiddeld.  
 

Profiel Hoog       
 

    Gas  Stroom Totaal 
verschil 
met #1 

1 Dong € 1.609,44 € 915,56 € 2.525,00 
 2 Greenchoice* € 1.641,65 € 914,61 € 2.556,26 € 31,26 

3 Eneco € 1.631,03 € 937,68 € 2.568,71 € 43,71 

4 Energiedirect.nl € 1.637,64 € 935,33 € 2.572,97 € 47,97 

5 Nuon € 1.647,20 € 926,06 € 2.573,26 € 48,26 

6 Electrabel € 1.653,85 € 922,67 € 2.576,52 € 51,51 

7 Delta € 1.685,37 € 892,84 € 2.578,21 € 53,21 

8 Essent € 1.656,41 € 942,80 € 2.599,21 € 74,21 

9 NLenergie € 1.686,51 € 964,01 € 2.650,53 € 125,53 

10 E.on € 1.745,09 € 972,40 € 2.717,49 € 192,49 
 

* Geeft een korting van € 0,0025 t.o.v. de standaard leverancier in de regio. In dit geval Nuon.  
** OXXIO kon geen onbepaalde tijd tarief geven. 

Vergelijking prijsverloop 2013-2014 
Onderstaande grafiek presenteert het prijsverloop vanaf 2013 tot 

heden.  
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