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Voorwoord 

In opdracht van de Energiekamer  heeft MarketResponse Nederland BV een onderzoek 

uitgevoerd naar de stand van zaken op de energiemarkt . In het voorliggende rapport 

wordt verslag gedaan van dit onderzoek. 

 

Het rapport is als volgt ingedeeld: 

 

Na dit voorwoord volgt een management summary. Daarna worden de 

onderzoeksresultaten beschreven, gevolgd door de conclusies en aanbevelingen. 

Als bijlagen zijn een onderzoektechnische verantwoording, de bloemlezing van open 

antwoorden, wordclouds, de tabellen, de vragenlijst en een nomogram opgenomen. 

 

 

Leusden, 23 september 2010 

MarketResponse Nederland BV 

 

 

 

 

Caspar Overgaauw 

(Accountmanager) 

 

 

 

 

Berlinda Harkink 

(Expertisemanager) 
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Management summary 

Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt 

Project 16386 

September 2010 

 
 
Vertrouwen in energiemarkt licht toegenomen 
De Nederlandse consument heeft in 2010 iets meer vertrouwen in de energiemarkt dan 

in 2009; consumenten blijven positief over de dienstverlening van hun eigen 

energiebedrijf. Mensen zijn met name meer tevreden hoe hun overstap naar een ander 

contract is verwerkt. De energiebedrijven lijken verder hun administratie steeds beter op 

orde te hebben en zijn zich meer bewust van de noodzaak om consumenten soepel te 

laten overstappen. De angst bij energiebedrijven voor reputatieschade door negatieve 

ervaringen van consumenten die zijn overgestapt, speelt hierbij zeker een rol. 

Op andere aspecten is de tevredenheid van consumenten over hun energieleverancier 

onveranderd hoog gebleven; dit geldt bijvoorbeeld voor hoe tevreden consumenten zijn 

over de facturering/administratieve dienstverlening en voor de tevredenheid over de 

totale dienstverlening.  

 

Meer inzicht in energiemarkt  
De consument heeft meer inzicht gekregen in de energiemarkt ten opzichte van vorig 

jaar. Ook oordelen consumenten positiever over de betrouwbaarheid en de 

eenduidigheid van de informatievoorziening van energieleveranciers. 

 

Ondanks verbeteringen nog veel te winnen 
Consumenten zijn dus positiever over hun energiebedrijf. Ondanks de verbeteringen valt 

er nog veel te winnen als het gaat om vertrouwen in de energiemarkt. Zo geeft bijna de 

helft van de consumenten aan geen of weinig vertrouwen te hebben in de energiemarkt.  

Een meerderheid van de consumenten vindt de energiemarkt niet inzichtelijk. De 

onderzoekers zien een combinatie van mogelijke oorzaken als verklaring voor de 

uitkomsten dat consumenten het aanbod niet altijd overzichtelijk vinden: 
o er zijn de afgelopen jaren meerdere kleinere partijen de markt toegetreden die 

actief marktaandeel proberen te veroveren;  
o het verschil tussen energieleveranciers en netbeheerders is niet voor iedereen 

helder;  
o energiebedrijven focussen in hun communicatie op verschillende soorten 

contracten (korte versus langere termijn contracten) en adverteren met 
kortingsacties.  

 

Benadering en werving door energiebedrijven behouden negatief imago 
Een flink deel van de consumenten is niet te spreken over de wijze waarop 

energiebedrijven hen benaderen om over te stappen. Met dit fenomeen hebben bijna alle 

consumenten ervaring. De meeste consumenten vinden de informatie die bij werving 

wordt aangeboden, onduidelijk of niet eenduidig. Meer mensen dan vorig jaar vinden de 

informatie duidelijk, maar men blijft onverminderd negatief over het fenomeen werving.  
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Consument blijft prijsgevoelig 
Consumenten ervaren de energieprijzen als hoog. Desondanks wordt de prijs lager 

ingeschat dan vorig jaar en vinden meer mensen de prijzen acceptabel.  

 

De consument is in vergelijking met 2009 ongeveer even prijsgevoelig. De energieprijzen 

van leveranciers blijven veruit de belangrijkste factor bij de (voorgenomen) beslissing om 

over te stappen en bij het zoeken van informatie.  

Ten opzichte van 2008 is de prijsgevoeligheid toegenomen. Een mogelijke verklaring 

voor deze ontwikkeling ligt volgens de onderzoekers in de economische recessie en de 

bijbehorende prijsconcurrentie. 

 

Helft consumenten wijzigde sinds liberalisering leverancier of contract 
In totaal is sinds de liberalisering in 2004 bijna de helft van de consumenten veranderd 

van leverancier of van contract. In 30 % gaat het om een overstap naar een andere 

leverancier; 19% is bij de eigen leverancier van contract veranderd, meestal van een 

variabel naar een vast contract.  

 

Vanaf 2008 nam het percentage consumenten dat het voornemen had om over te 

stappen van energiebedrijf of energiecontract toe (van 23% tot 29%), in 2010 neemt dit 

percentage wat af (24%). 

 

Recente switchers zijn minder negatief over de informatie bij klantenwerving en de 

vergelijkbaarheid van informatie van verschillende energieleveranciers dan mensen die 

niet recent zijn overgestapt van contract. De switchers lijken beter in staat de informatie 

te doorgronden door hun ervaring met het overstapproces.  

Hun informatiebehoefte is hoog, en ze zijn actiever in het vergelijken van 

energiebedrijven. Daarbij maken ze veelvuldig gebruik van prijsvergelijkingssites. Over 

het algemeen zijn de switchers minder tevreden over de dienstverlening van hun 

energiebedrijf. Ook zijn zij kritischer over de energieprijzen en zijn ze zelf erg gevoelig 

voor de prijs.   

 

Informatiezoekgedrag stabiliseert 
Consumenten hebben vooral behoefte aan informatie om energiebedrijven onderling te 

vergelijken. Toch stabiliseert de animo om energiebedrijven onderling te vergelijken, 

evenals de mate waarin men informatie zoekt over energiebedrijven. Deze ontwikkeling 

ligt in dezelfde lijn als de afname in switchintentie.  

 

Moeite met vergelijken energiebedrijven 
Tweevijfde van de overstappers gaat in op een aanbieding die zij ontvangen bij een 

wervingsactie. Nog weinig consumenten maken gebruik van de mogelijkheden om 

energiebedrijven met elkaar te vergelijken. Hierbij spelen volgens de onderzoekers 

verschillende factoren een rol:  
o consumenten zien door de bomen het bos niet meer; energiebedrijven hebben 

heel veel verschillende producten en contracten;  
o consumenten denken dat te veel tijd en moeite kost om energiebedrijven 

onderling te vergelijken. Het low-involvement karakter van energie speelt hierbij 
ongetwijfeld een rol.  

o consumenten schatten in dat het uiteindelijk weinig uitmaakt bij welk 
energiebedrijf men klant is.  
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Informatievoorziening verbeterd, maar nog steeds punt van aandacht 
Consumenten vinden nog steeds dat de informatie van energiebedrijven te wensen 

overlaat. Ze zijn niet tevreden over de mate waarin goede, betrouwbare informatie 

beschikbaar is om prijzen en kwaliteit van energiebedrijven onderling te vergelijken. 

Factoren die hierbij genoemd worden zijn onvolledigheid, complexiteit en te weinig 

inzichtelijkheid in de informatie. Ook vinden consumenten dat ze niet altijd op voorhand 

alle informatie krijgen die nodig is om een goede keuze te maken. De diversiteit in 

contractsvormen (onbepaalde termijn, bepaalde termijn (1, 2, 3 en 5 jaar), vaste en 

variabele tarieven en grijze en groene stroom en gas en alle combinaties hierin), maakt 

het de consument niet eenvoudig om te kiezen.    

 

Belangrijke rol (prijs-)vergelijkingssites  
Het belang van (prijs-)vergelijkingssites blijft groot. Deze sites profileren zich volgens de 

onderzoekers steeds meer als adviseur en belangenbehartiger. Juist door de gebrekkige 

informatie en de problemen die consumenten ervaren bij het vergelijken van 

energiebedrijven, lijken deze sites in de informatiebehoefte te voorzien.  

 

Consumenten willen meer overheidscontrole 
Consumenten willen meer overheidscontrole en –invloed op het prijsbeleid van 

energiebedrijven dan nu het geval is. Dit mag zelfs ten koste gaan van minder 

marktwerking. Een meerderheid vreest dat de energie over tien jaar erg duur zal zijn als 

de energiebedrijven helemaal hun eigen gang kunnen gaan.  

 

Performance energiebedrijven op orde, maar vertrouwen in markt kan beter 
De basics op de energiemarkt zijn op orde; er lijkt meer rust te komen op de markt. De 

tevredenheid over de totale dienstverlening van de energiebedrijven stabiliseert of neemt 

op sommige aspecten zelfs toe. Deze stijging komt deels door de invloed van de NMa, 

maar is vooral de verdienste van de energiebedrijven zelf.  

Een belangrijk aandachtspunt blijft het vertrouwen in de energiemarkt en de 

inzichtelijkheid van de markt. Gedoe rond de wijze waarop energiebedrijven 

consumenten benaderen met telefonische werving of colportage beoordelen 

consumenten overwegend als negatief.  

Transparantie en volledigheid van de informatie vooraf is essentieel om het vertrouwen 

in de energiemarkt te versterken. Een specifiek aandachtspunt is daarom betrouwbare 

en volledige informatie voor consumenten om energiebedrijven onderling te vergelijken. 
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Achtergrond en doelstelling 

In opdracht van de Energiekamer (voorheen Directie Toezicht Energie/DTe) voert 

MarketResponse Nederland BV jaarlijks een onderzoek uit naar de stand van zaken op 

de energiemarkt.  

 

Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief periodiek onderzoek, bestaande uit 

jaarlijkse metingen. In 2006 is de 0-meting uitgevoerd, de 1- 2- en 3-meting hebben in 

2007, 2008 en 2009 plaatsgevonden. In dit rapport wordt verslag gedaan van de 4-

meting. 

 

De Energiekamer maakt onderdeel uit van de Nederlandse Mededingingsautoriteit 

(NMa). De rol van de Energiekamer is het toezicht houden op de werking van de 

Nederlandse energiemarkt en het waar mogelijk bevorderen van concurrentie op deze 

markt. Dit wordt gerealiseerd vanuit de missie om de energiemarkt zo effectief mogelijk 

te laten functioneren. 

 

Voor de Energiekamer is het van groot belang om niet alleen een vinger aan de pols te 

houden bij aanbieders op de energiemarkt, maar ook bij (eind)afnemers. Naast 

effectieve marktwerking is immers consumentenbescherming een van de 

aandachtsgebieden van de Energiekamer, waarbij het met name gaat om het 

beschermen van consumenten tegen machtsmisbruik. 

 

Vanuit bovengenoemd belang heeft de Energiekamer aan MarketResponse opdracht 

gegeven een onderzoek onder consumenten uit te voeren naar de stand van zaken op 

de energiemarkt. 

 

Het doel van dit onderzoek is: 
- Inzicht verkrijgen in de kennis, de beleving en het gedrag van consumenten 

met betrekking tot de energiemarkt. 
- Inzicht bieden in ontwikkelingen op genoemde aspecten. 
- Inzicht verkrijgen in de effectiviteit van het handelen van de Energiekamer, 

met als doel input te krijgen voor (bij)sturing van de activiteiten van de 
Energiekamer danwel de focus van de werkzaamheden te bepalen of bij te 
sturen (agenda setting-functie). 

Afgeleide doelen/functies van het onderzoek zijn: 
- Het beschikken over een eigen meetinstrument voor de Energiekamer, zodat 

men voor gegevens over de energiemarkt niet afhankelijk is van andere 
partijen. 

- Periodiek contact met de consument mogelijk maken en de stemming op de 
energiemarkt peilen. 

 

De doelstelling kan worden vertaald in de volgende onderzoeksvragen: 
- In hoeverre zijn consumenten geïnformeerd over de energiemarkt c.q. in 

hoeverre weten zij toegang te verkrijgen tot relevante informatie?  
- In hoeverre is de energiemarkt transparant in de ogen van de consument? 
- In welke mate heeft men vertrouwen in de energiemarkt?  
- Hoe oordeelt men over de dienstverlening van de energiebedrijven? 
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- In welke mate is er sprake van switchgedrag en wat zijn motieven om al dan 
niet te switchen? 

- Welke wensen en behoeften hebben consumenten ten aanzien van het 
informatieaanbod (zowel qua inhoud als vorm)? 

- Welke ontwikkelingen zijn er op bovengenoemde aspecten, en wat zijn 
oorzaken van deze ontwikkelingen? 

- Wat is de bekendheid van de Energiekamer en hoe zichtbaar zijn de 
activiteiten van de Energiekamer voor de consument? Wat is de effectiviteit 
van het handelen van de Energiekamer? 

 

Bovengenoemde onderzoeksvragen kunnen globaal worden onderscheiden in twee 

typen vragen: 
- Vragen met betrekking tot switchgedrag, informatiezoekgedrag, 

informatiebehoefte en tevredenheid over de energieleverancier; deze groep 
vragen is in omvang veruit het grootst; 

- Vragen met een meer opiniërend karakter, zoals oordeel over liberalisering 
van de energiemarkt. 

Methodiek 

Mede vanwege het hiervoor genoemde onderscheid in onderzoeksvragen is het 

onderzoek uitgevoerd in twee fasen: een voorselectie (waarin onder meer de 

opinievraag is gesteld) en een hoofdonderzoek (waarin de overige vragen zijn gesteld). 

De voorselectie heeft telefonisch plaatsgevonden, met gebruikmaking van CATI 

(Computer Assisted Telephone Interviewing). Het hoofdonderzoek is uitgevoerd middels 

een combinatie van online en schriftelijke dataverzameling. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen De Onderzoek Groep van MarketResponse. De 

Onderzoek Groep is het consumentenpanel van MarketResponse, bestaande uit circa 

25.000 huishoudens/55.000 personen. 

Doelgroep en steekproef 

De onderzoekdoelgroep wordt gevormd door personen in Nederland van 18 jaar en 

ouder. In 2010 is naast deze standaard doelgroep ook een groep geworven van 

personen in Nederland van 18 jaar en ouder, die onlangs geswitcht zijn van 

energieleverancier. 

 

Ondervraagd zijn: 

 
1. telefonische selectie: willekeurig persoon van 18 jaar of ouder binnen het 

huishouden; 
2. hoofdonderzoek: personen die zelf wel eens zaken regelen met betrekking tot 

het energiebedrijf (bv. de factuur verwerken, mutaties doorgeven, informatie 
van het energiebedrijf lezen, etc.). 

 

In totaal hebben n=2.379 personen (landelijk representatief) aan fase 1 meegedaan. 

Daarvan hebben n=1.037 personen (die zelf wel eens zaken regelen met betrekking tot 

het energiebedrijf) aan het hoofdonderzoek meegedaan: n=850 via internet en n=187 via 

schriftelijke dataverzameling.  
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Daarnaast is deze meting additioneel een groep ‘switchers’ ondervraagd: personen die 

recent (het afgelopen jaar) van energieleverancier zijn veranderd. In totaal hebben 

binnen dit segment switchers n=1.452 personen aan fase 1 (telefonische selectie) 

meegedaan, waarvan n=504 personen aan het hoofdonderzoek hebben deelgenomen, 

432 via internet en 72 schriftelijk. 

 

De duur van het selectiegesprek was gemiddeld 2.5 minuten (inclusief opinievraag). Het 

invullen van de vragenlijst voor het hoofdonderzoek duurde ca. 19 minuten. 

 

De voorselectie is uitgevoerd in de periode van 7 mei tot en met 9 juni 2010. Het online 

veldwerk is uitgevoerd van 12 mei tot en met 22 juni en het schriftelijke veldwerk is 

uitgevoerd van 17 mei tot en met 22 juni 2010. 
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1 Resultaten 

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Het hoofdstuk is 

als volgt opgebouwd: 

 

1.1 Opinie energiemarkt  

1.2 Tevredenheid dienstverlening energiebedrijven 

1.3 Beleving klantenwerving  

1.4 Prijspercepties 

1.5 Informatiebehoefte 

1.6  Switchgedrag 

1.7  Bekendheid NMa/Energiekamer 

1.8  Vergelijking energiebedrijven 

1.9 Energiekosten en verbruik 

1.10 Betrouwbaarheid van het energienetwerk 

 

Paragraaf 1.1 bevat de resultaten van de telefonische selectie. De resultaten van het 

hoofdonderzoek zijn in de overige paragrafen beschreven. 

De resultaten van de huidige meting worden waar mogelijk vergeleken met de resultaten 

van de vorige metingen.  

Daarnaast worden de resultaten binnen de representatieve groep respondenten 

vergeleken met die binnen het segment switchers. 
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1.1 Opinie energiemarkt  
Tijdens de telefonische voorselectie is aan Nederlanders van 18 jaar en ouder een 

aantal algemene vragen over energie gesteld. Van deze respondenten blijkt 61% zelf 

wel eens zaken te regelen met betrekking tot het energiebedrijf, zoals het betalen van de 

energierekening of het wijzigen van gegevens bij de energieleverancier (deze personen 

hebben deelgenomen aan het hoofdonderzoek). 39% laat dit aan iemand anders over. In 

deze groep zijn jongvolwassenen (18 tot en met 29 jaar) sterk oververtegenwoordigd. In 

minder sterke mate geldt dit ook voor personen met een laag of gemiddeld 

opleidingsniveau.  

 

In figuur 1a is weergegeven in welke mate de respondenten het eens of oneens zijn met 

de stelling ‘de energiemarkt is voor mij inzichtelijk’. 1  

 

Figuur 1a. ‘De energiemarkt is voor mij inzichtelijk’   
Basis. Alle respondenten in de telefonische selectie exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=2.361), 2007(n=2.292), 2008 (n=2.668), 2009 (n=2.729), 2010 (n=2867) 
en 2010 switchers (n=1452) 
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De energiemarkt is significant inzichtelijker voor consumenten in 2010. Ongeveer de 

helft van de respondenten is het oneens met de uitspraak “de energiemarkt is voor mij 

inzichtelijk” (was 58%). Daarnaast is 30% het wel met de uitspraak eens (was 24%).  

 

In de groep die alleen uit switchers bestaat zien we dat er significant minder mensen de 

energiemarkt inzichtelijk vinden: switchers zijn het vaker oneens met de stelling en 

minder vaak eens. 

 

 
1
 De resultaten zijn weergegeven exclusief het percentage respondenten dat ‘weet niet/niet van 

toepassing’ antwoordt. De reden hiervoor is dat het aandeel personen dat zich geen oordeel kan vormen 

over de energiemarkt kan variëren per aspect. Deze verschillen in percentages ‘weet niet/niet van 

toepassing’ kunnen ervoor zorgen dat de resultaten verkeerd geïnterpreteerd worden.  

Het percentage ‘weet niet’ bedraagt bij de stelling in figuur 1 4% voor de representatieve groep van 2010, 

3% voor de switchers. 
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In figuur 1b is het vertrouwen weergegeven dat respondenten hebben in de 

energiemarkt. 

 

Figuur 1b. Vertrouwen in de energiemarkt 
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2010 

(n=928) en 2010 switchers (n=487) 

6%

3%

48% 42%

45%

5%

7%45%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2010

2010 switchers

volledig vertrouwen tamelijk veel vertrouwen

weinig vertrouwen geen vertrouwen

 
Uit de figuur blijkt dat bijna de helft van de mensen geen of weinig vertrouwen heeft in de 

energiemarkt. Een iets grotere groep (54%) heeft wel vertrouwen in de markt. Onder 

mensen die recent geswitcht zijn is het vertrouwen iets lager. 

Uit de open toelichting blijkt dat consumenten vertrouwen in de energiemarkt vooral 

koppelen aan prijs (zie wordcloud in bijlage). Dit geldt zelfs nog sterker voor recente 

switchers. 
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1.2 Tevredenheid dienstverlening 
energiebedrijven 

Figuur 2a tot en met 2f geven voor ieder aspect van de dienstverlening het percentage 

respondenten weer dat (heel) tevreden of (heel) ontevreden is met het betreffende 

aspect.2

 

Figuur 2a. Tevredenheid afhandeling klachten   
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=602), 2007 (n=536), 2008 (n=518, 2009 (n=502), 2010 (n=497) en 2010 
switchers (n=275) 
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2
 De resultaten zijn weergegeven exclusief het percentage respondenten dat ‘weet niet/niet van 

toepassing’ antwoordt. De reden hiervoor is dat het aandeel personen dat geen ervaring heeft met een 

aantal aspecten van de dienstverlening van de energieleverancier –en daarmee het aandeel antwoorden 

‘weet niet/niet van toepassing’- kan variëren per aspect. Dit kan ervoor zorgen dat de resultaten verkeerd 

geïnterpreteerd worden.  

Het percentage ‘weet niet/niet van toepassing’ is het hoogst bij de tevredenheid over de verwerking bij 

een overstap (Representatief 66%, Switchers: 12%), gevolgd door tevredenheid over de afhandeling van 

klachten (Representatief: 50% Switchers: 45%), wijziging in persoonsgegevens (Representatief: 44%, 

Switchers: 33%), afhandeling van vragen (Representatief 35%, Switchers 28%) en facturering 

(Representatief 3%, Switchers 10%. Bij het totaaloordeel over de dienstverlening ligt het percentage 

‘weet niet/niet van toepassing’ beneden de 5%. 
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Figuur 2b. Tevredenheid verwerking bij een overstap 
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=374), 2007 (n=345), 2008 (n=340), 2009 (n=324) en 2010 (n=341) en 
2010 switchers (n=442) 
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Figuur 2c. Tevredenheid afhandeling van wijzigingen/verwerking verhuizing 
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=450), 2007 (n=597), 2008 (n=566), 2009 (n=553), 2010 (n=559) en 
2010 switchers (n=338) 
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Let op bij het interpreteren van figuur 2c: 

In 2006 is gevraagd naar de tevredenheid met de verwerking bij een verhuizing (zoals de adreswijziging 

en het overzetten van de gegevens). In 2007, 2008, 2009 en 2010 is gevraagd naar de tevredenheid met 

de afhandeling van wijzigingen in persoonsgegevens door het energiebedrijf. 
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Figuur 2d. Tevredenheid facturering en betaling/administratieve dienstverlening  
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=1.018), 2007 (n=1.033), 2008 (n=1036),  2009 (n=1.009) 2010 (n=971) 
en 2010 switchers (n=454) 
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Let op bij het interpreteren van figuur 2d: 

In 2006 is gevraagd naar de tevredenheid met de administratieve dienstverlening van het energiebedrijf 

(zoals de energienota, de jaar- of eindrekening en de verwerking van betalingen/afschrijvingen). In de 

overige jaren is gevraagd naar de tevredenheid met de facturering en betaling van de energienota, jaar- 

of eindrekening door het energiebedrijf. 

 
Figuur 2e. Tevredenheid afhandeling van vragen  
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2007 

(n=690), 2008 (n=711), 2009 (n=693), 2010 (n=646) en 2010 switchers 
(n=365) 
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Figuur 2f. Tevredenheid totale/algemene dienstverlening  
Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief % ‘weet niet’ 2006 

(n=1.004), 2007 (n=1.022), 2008 (n=1035), 2009 (n=993), 2010 (n=964) en 
2010 switchers (n=480) 
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Let op bij het interpreteren van figuur 2f: 

In 2006 is gevraagd naar de tevredenheid met de dienstverlening van het energiebedrijf in het algemeen. 

In de overige jaren is gevraagd naar de tevredenheid met de totale dienstverlening van het energiebedrijf. 

 

Figuren 2a tot en met 2f tonen dat een ruime meerderheid over het algemeen (heel) 

tevreden is met de dienstverlening van de eigen energieleverancier. Bijna acht op de tien 

respondenten (exclusief degenen die ‘weet niet’ hebben geantwoord) zijn tevreden over 

de totale dienstverlening. Toch is de tevredenheid over de totale dienstverlening voor het 

eerst niet gestegen, maar een procentpunt gedaald.  

 

Ook de verschillende aspecten van de dienstverlening worden over het algemeen naar 

tevredenheid beoordeeld. De facturering en de afhandeling van wijzigingen worden het 

hoogst beoordeeld: drie op de vier respondenten zijn hier (heel) tevreden over. 

 

De afhandeling van klachten wordt relatief het laagst beoordeeld: ruim zes op de tien 

ondervraagden zijn hier tevreden over. Ook geeft 11% aan hier ontevreden over te zijn. 

Het aantal personen dat ontevreden is, is het grootst bij de verwerking van een overstap 

(12%). 

De tevredenheid over beide bovengenoemde aspecten laat echter duidelijk een 

stijgende tendens zien sinds de 0-meting. De ontwikkeling van 2009 naar 2010 is 

overigens voor beide aspecten niet significant. 

 

Bij de tevredenheid over de afhandeling van wijzigingen in persoonsgegevens (bij een 

verhuizing) en de afhandeling van vragen zien we hetzelfde beeld: een stijgende trend 

op lange termijn, maar niet significant hoger dan het afgelopen jaar (2009).  

 

Bij switchers ligt de tevredenheid over alle aspecten lager dan bij de representatieve 

groep, behalve voor ‘de verwerking bij een overstap’. • Deze resultaten liggen in lijn met vorig jaar, toen bleek dat mensen die niet 
geswitcht zijn relatief meer tevreden zijn over de verschillende  aspecten van de 
dienstverlening. 
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1.3 Beleving klantenwerving 
Het merendeel (81%) van de respondenten is het afgelopen jaar door een of meerdere 

energiemaatschappijen benaderd om te switchen van product of leverancier. Uit figuur 

3a blijkt dat het grootste aantal mensen telefonisch benaderd is (65%), gevolgd door een 

bezoek aan de deur (24%). Onder switchers liggen de percentages iets hoger, maar in 

dezelfde verhouding. 

 

Figuur 3a. Benadering om te switchen van product of contract door 
energiebedrijven  

Basis. Alle respondenten in het hoofdonderzoek exclusief weet niet 
2010 (n=994) en 2010 switchers (n=502) 

19

9

6

24

65

10

9

9

33

70

0 10 20 30 40 50 60 70 8

helemaal niet

schriftelijk

e-mail

colportage

telefonisch

0

2010 2010 switchers

 
 

In figuur 3b wordt duidelijk hoe de respondenten deze benaderingen gepercipieerd 

hebben. De helft is daar negatief of zeer negatief over. Duidelijk minder mensen zijn 

positief.  

Switchers zijn positiever over de wijze waarop ze zijn benaderd dan de representatieve 

groep energieconsumenten. 
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Figuur 3b. Beoordeling benadering 
Basis. Allen die benaderd zijn door een energieleverancier 2010 (n=799) en 2010 

switchers (n=451) 
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61% van de ondervraagden geeft aan dat in het aanbod sprake was van onduidelijke of 

niet-eenduidige informatie. Dat is minder dan in 2009 het geval was (toen: 74%). 

Switchers zijn meer te spreken over de geboden informatie in vergelijking met de 

representatieve groep consumenten. 

 
Tabel 1. Onduidelijke of niet eenduidige informatie  
Basis. Allen die benaderd zijn door een energieleverancier 2009 (n=948), 2010 

(n=787) en 2010 switchers (n=448) 
 
Onduidelijke of niet 
eenduidige informatie 

% 2009 % 2010 % 2010 
switchers 

Ja 74 61 54 
Nee 25 38 46 
Vet is significant verschil t.o.v. de meting in 2010. Optelling niet tot 100% i.v.m. weet niet. 
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1.4 Prijspercepties 
De volgende figuur toont de beoordeling van de energieprijzen. 

 

Figuur 4. Beoordeling energieprijzen 
Basis. Alle respondenten 2006 (n=1.031), 2007 (n=1.053), 2008 (n=1.067) , 2009 

(n=1.054), 2010 (n=1.037) en 2010 switchers (n=504) 
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72% van de ondervraagden vindt de energieprijzen over het algemeen (erg) hoog. Een 

kwart vindt de prijzen acceptabel. Nagenoeg geen van de respondenten beoordeelt de 

prijzen als laag of erg laag.  

Sinds 2007 zien we een stijging van het aantal consumenten dat de energieprijzen als 

‘redelijk/precies goed’ percipieert. Deze trend zet zich door in 2010. Hierbij speelt ook de 

media-aandacht voor prijsontwikkelingen en de energiemarkt in het algemeen een rol. 

 

In vergelijking met de representatieve groep zijn switchers kritischer over de 

energieprijzen, 76% van de switchers vindt de prijzen (erg) hoog. Switchers zijn 

waarschijnlijk prijsgevoeliger aangezien prijs een belangrijke reden om te switchen is. 

 

De totale energieprijs bestaat uit de kosten voor het gebruik van gas en de kosten voor 

het gebruik van elektriciteit, inclusief belastingen en de kosten voor het gebruik van het 

netwerk en huur van de energiemeter.  

De volgende tabel (tabel 2) toont achtereenvolgens: • De inschatting van de respondenten van de maandkosten voor de totale 
energievoorziening; • De inschatting van de respondenten van de kosten die per jaar worden 
bespaard bij een overstap naar een andere leverancier; • Het prijsverschil per jaar waarbij het voor de respondenten aantrekkelijk wordt 
om over te stappen naar een andere leverancier. 
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Tabel 2. Kosten energie (in euro’s)  
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (1.054), 2010 (n=1.037) en 2010 

switchers (n=504) 
 

Inschatting totale 
energiekosten per 
maand 

2008 
% 

2009 
% 

2010 2010 
switchers 

% 
1-49 2 3 2 1 

50-99 12 9 11 12 

100-149 25 18 22 27 

150-199 23 24 26 22 

200-249 12 13 12 10 

250-299 5 6 5 5 

>300 3 6 4 4 

weet niet 18 21 18 18 

Gemiddelde € 159,16 € 172,19 € 164,15 € 162,27 

Inschatting 
kostenbesparing per 
jaar bij switch 

2008 
% 

2009 
% 

2010  
% 

2010 
switchers 

% 
1-24 8 6 8 9 

25-49 2 1 1 2 

50-99 2 2 2 8 

100-149 2 3 3 5 

150-199 1 1 2 3 

> 200 2 3 2 9 

zal niet switchen o.b.v. 

prijsvoordeel 

36 39 42 10 

weet niet 48 44 39 54 

Gemiddelde € 61,31 € 78,73 € 70,60 € 104,41 

Prijsdrempel bij switch 
(prijsverschil per jaar 
waarbij het aantrekkelijk 
wordt om over te 
stappen) 

2008 
% 

2009 
% 

2010 2010 
switchers 

% 

1-24 3 1 1 2 

25-49 3 1 1 4 

50-99 7 5 5 10 

100-149 9 10 8 18 

150-199 3 3 3 5 

> 200 17 16 18 18 

zal niet switchen o.b.v. 

prijsvoordeel 

31 36 38 11 

weet niet 25 29 25 32 

Gemiddelde € 169,29 € 168,27 € 190,47 € 143,50 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 

* Gemiddelde gebaseerd op berekening met behulp van klassenmidden. 
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Gemiddeld schatten respondenten 164 euro per maand uit te geven aan hun 

energievoorziening. Dit is significant minder dan in 2009. Het bedrag gaat daarmee in de 

richting van de werkelijke gegevens volgens het NIBUD (in 2008: € 146,-- per maand). 

 

Het verschil tussen de schatting van de representatieve groep en de switchers is 

verwaarloosbaar (nog geen 2 euro). 

 

Men verwacht gemiddeld een prijsverschil van bijna 71 euro per jaar wanneer men zou 

overstappen naar een andere energieleverancier. Switchers daarentegen verwachten 

een prijsverschil van maar liefst 104 euro. Ook valt op dat slechts 10% van de 

switchgroep niet zou switchen voor een prijsvoordeel, terwijl 42% van de representatieve 

groep dit aangeeft.  

 

De prijsdrempel om te gaan switchen ligt relatief hoog: bij een prijsverschil van 

gemiddeld ca. 190 euro per jaar wordt het voor de respondenten aantrekkelijk om over te 

stappen naar een andere energieleverancier.  

Onder switchers is deze prijsdrempel lager, zij geven aan gemiddeld een bedrag van 

144 euro billijk te vinden. 

 

80% van de respondenten uit de representatieve groep heeft geen idee van de kosten 

voor elektriciteit per kWh. Degenen die wel een bedrag noemen, schatten de kosten op 

gemiddeld 30 eurocent. De werkelijke gemiddelde prijs in 2010 is 21 cent (bron: ‘Energie 

in Nederland 2010’), waarbij er uiteraard wel verschillen zijn in soorten tarieven. 

 

Bij de groep switchers geeft 72% aan niet te weten wat de kosten voor electriciteit zijn en 

de overigen schatten het bedrag gemiddeld op 33 eurocent. 

 

Bij de inschatting van de prijs van een kubieke meter aardgas is het aantal respondenten 

dat geen antwoord weet te geven nog iets hoger (representatieve groep: 85%, switchers: 

82%). De overige respondenten uit de representatieve groep noemen gemiddeld een 

bedrag van 48 cent. De werkelijke gemiddelde prijs in 2010 bedraagt 39 cent (bron: 

‘Energie in Nederland 2010’). Switchers die een bedrag noemen schatten de kosten per 

m3 op 58 cent. 

 

32% van de respondenten in de representatieve groep zegt bereid te zijn om voor 

groene stroom extra te betalen. Gemiddeld hebben zij er 12 euro per maand extra voor 

over, significant meer dan in 2009. 

De animo om extra te betalen voor duurzame energie is relatief hoog onder ouderen 

(50+),  hoogopgeleiden en eenpersoons huishoudens. Personen jonger dan 30 jaar zijn 

het minst bereid om hiervoor extra te betalen. 

 

Bij de groep switchers is 36% bereid om extra te betalen voor groene stroom. Gemiddeld 

hebben zij hier 11 euro per maand extra voor over. Dezelfde demografische factoren als 

bij de representatieve groep zijn van invloed. 

 

Iets meer dan de helft van de representatieve groep (53%) neemt op dit moment groene 

stroom af. Mannen zijn oververtegenwoordigd in deze groep, evenals personen ouder 

dan 40 en personen die sinds 2004 geswitcht zijn. 
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In de groep switchers neemt een groter deel op dit moment al groene stroom af: 65%. 

Door de kleinere steekproef zijn de verschillen naar demografische kenmerken niet 

significant. 
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1.5 Informatiebehoefte 
Aan welk type informatie heeft de energieconsument behoefte? Tabel 3 geeft een 

overzicht van de mate waarin behoefte bestaat aan informatie over specifieke 

onderwerpen. 

 
Tabel 3. Informatiebehoefte op het gebied van energie  

Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 
2010 switchers (n=504) 

 

Onderwerpen 2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2010 
switchers 

% 
Een onderlinge vergelijking van 

energiebedrijven op prijs en kwaliteit 

van de dienstverlening 

38 42 41 54 

Algemene informatie over mijn 

rechten en plichten als consument 

 

18 

 

 

18 

 

24 24 

Handige ‘tips en tools’ voor als ik 

vragen en/of problemen heb over 

zaken zoals het overstappen naar 

een andere energieleverancier 

 

18 

 

 

16 

 

17 18 

Informatie over de herkomst van 

energie en de gevolgen voor het 

milieu 

19 23 25 26 

Specifieke informatie over de 

verschillende energiebedrijven 
24 17 18 22 

Algemene informatie over wet- en 

regelgeving 
12 10 14 13 

Informatie over actuele 

ontwikkelingen in de energiemarkt, 

zoals nieuwsberichten en 

opiniepeilingen over actuele 

vraagstukken 

7 12 17 17 

Algemene informatie over werking en 

structuur van de energiemarkt 
8 12 14 15 

Algemene informatie over de 

liberalisering van de energiemarkt 
2 1 0 0 

Informatie over milieugevolgen 2 0 0 0 

Overige onderwerpen 4 3 1 5 

Geen 37 39 35 25 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009.  

 

Men heeft vooral behoefte aan een onderlinge vergelijking van energiebedrijven op prijs 

en kwaliteit van de dienstverlening. Vooral de groep switchers geeft aan hier informatie 

over te willen (54%).  
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Significant meer mensen dan in 2009 geven aan behoefte te hebben aan informatie over 

wet- en regelgeving, over rechten en plichten als consument en over actuele 

ontwikkelingen in de energiemarkt. Aan algemene informatie over de liberalisering van 

de energiemarkt en milieugevolgen is nagenoeg geen behoefte (meer). 

 

Net als in 2009 is de informatiebehoefte (in de representatieve groep) het hoogst onder 

personen die de afgelopen vijf jaar overwogen hebben om te switchen. Daarna volgen 

degenen die daadwerkelijk zijn geswitcht. Onder personen die niet zijn overgestapt (en 

dit evenmin hebben overwogen) is de informatiebehoefte het laagst. Zij hebben met 

name minder behoefte aan: 

 • Handige ‘tips en tools’ voor vragen en/of problemen over zaken zoals het 
overstappen naar een andere energieleverancier; • Specifieke informatie over de verschillende energiebedrijven. 

 

Personen die overwogen hebben om over te stappen scoren significant hoger dan 

personen die de afgelopen vijf jaar daadwerkelijk zijn overgestapt op de volgende typen 

informatie: 

 • Een onderlinge vergelijking van energiebedrijven op prijs en kwaliteit van de 
dienstverlening; • Informatie over de herkomst van energie en de gevolgen voor het milieu 

Handige ‘tips en tools’ voor vragen en/of problemen•  over zaken zoals het 
overstappen naar een andere energieleverancier. 

nieuw) van plan zijn om 

er te stappen. Dit geldt voor de volgende typen informatie: 

  • an de 

n zoals het 
r; • Specifieke informatie over de verschillende energiebedrijven; 

; 

 

Voor de groep switchers ziet

it van 

De trend is dat de informatiebehoefte verschuift van specifieke informatie over een 

leverancier, naar algemene informatie over de energiemarkt.  

 

De informatiebehoefte is relatief hoog onder personen die (op

ov

 ergelijking van energiebedrijven op prijs en kwaliteit v
dienstverlening; 
Een onderlinge v

• Algemene informatie over mijn rechten en plichten als consument; • Handige ‘tips en tools’ voor vragen en/of problemen over zake
overstappen naar een andere energieleverancie

• Algemene informatie over wet- en regelgeving

 de top 3 er als volgt uit: •  kwaliteEen onderlinge vergelijking van de energiebedrijven op prijs en de
de dienstverlening • Informatie over de herkomst van energie en de gevolgen voor het milieu • Algemene informatie over mijn rechten en plichten als consument 
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De volgende figuur (figuur 5) toont de beoordeling van de vergelijkbaarheid van 

informatie van energiebedrijven op prijs en kwaliteit.  

 

Figuur 5. Beoordeling vergelijkbaarheid informatie van verschillende 
energiebedrijven op prijs en kwaliteit van de dienstverlening  

Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 
2010 switchers (n=504) 
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Figuur 5 toont dat steeds meer mensen een mening hebben over de vergelijkbaarheid 

van informatie van energiebedrijven. Aan de ene kant zien we een stijging van het aantal 

mensen dat de informatie van energiebedrijven niet goed te vergelijken vindt, aan de 

andere kant zien we ook een toename van het aantal mensen dat de vergelijkbaarheid 

juist wel goed vindt. 

 

Switchers geven vaker aan de informatie van energiebedrijven goed te kunnen 

vergelijken, waarschijnlijk omdat zij dit recent nog gedaan hebben voor hun overstap. 

 

Het vergelijken van de energiebedrijven blijft een belangrijk issue zoals zowel tabel 3 als 

figuur 5 illustreren. 

 

In tabel 4 is een overzicht gegeven van de meest genoemde redenen waardoor de 

informatievoorziening niet voldoet volgens de respondenten.  
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Tabel 4. Redenen waarom informatie van energiebedrijven niet goed kan 
worden vergeleken op prijs en kwaliteit  

Basis. Allen die vinden dat de informatie van energiebedrijven niet  
goed vergeleken kan worden 2008 (n=552) 2009 (n=568), 2010 (n=543) en 
2010 switchers (n=250) 

 

 2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2010 
switchers 

% 
Informatie is te ingewikkeld/ 

onduidelijk 
41 49 47 50 

Informatie om te vergelijken 

is beperkt 
35 40 38 38 

Geen (goed) inzicht in prijs 34 34 33 38 

Vergelijken kost teveel tijd 22 27 31 28 

Onoverzichtelijk 13 1 1 0 

Geen mening/interesse 10 0 0 1 

Moeilijk te 

vergelijken/verschillen 

tussen leveranciers 

0 4 2 4 

Overig (n<15) 14 9 14 17 

Weet niet 0 0 1 0 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009.  

 

De belangrijkste redenen waarom men de vergelijkbaarheid van informatie van 

energiebedrijven als ontoereikend beoordeelt, zijn terug te voeren op de wijze waarop 

deze informatie wordt aangeboden. De informatie is volgens de ondervraagden 

onduidelijk, ingewikkeld, beperkt vergelijkbaar en te weinig inzichtelijk qua prijzen.  

Bijna een derde geeft aan dat het vergelijken van prijs en kwaliteit teveel tijd kost. 

 

Deze resultaten verschillen niet significant tussen 2009 en 2010. Ook zijn er geen 

verschillen tussen de representatieve groep consumenten en de switchers. 
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1.6 Switchgedrag 
Tabel 5a toont het switchgedrag van de ondervraagden. Achtereenvolgens is 

weergegeven: • welk deel van de respondenten na 1 juli 2004 is overgestapt naar een andere 
energieleverancier voor de levering van elektriciteit en/of gas; • welk deel van de respondenten na 1 juli 2004 heeft overwogen om over te 
stappen; • de mate waarin men van plan is in de toekomst (opnieuw) over te stappen 
(switchintentie). 

 

In tabel 5b is vervolgens het verschil in switchintentie weergegeven tussen degenen die 

og nooit zijn overgestapt en degenen die al wel eens zijn overgestapt. n
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Tabel 5a. Switchgedrag op de energiemarkt 
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
 

Switch na juli 
2004  

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2010 
switchers 

% 
Ja 25 28 30 100 

Nee 72 68 67 0 

Weet niet 3 4 3 0 

Overwogen om 
te switchen na 
juli 2004 

Allen die niet 
zijn 

overgestapt 
(n=783) 
=100% 

Allen die niet 
zijn 

overgestapt 
(n=738) 
=100% 

Allen die niet 
zijn 

overgestapt 
(n=720) 
=100% 

 

Ja 12 16 15  
Nee 86 82 82  
Weet niet 2 3 3  

Switchintentie 
in de komende 
twee jaar 

Alle 
respondenten 

(n=1.067) 
=100% 

Alle 
respondenten 

(n=1.054) 
=100% 

Alle 
respondenten 

(n=1.037) 
=100% 

Alle 
respondenten 

(n=504) 
=100% 

Zeker wel 2 2 1 5 

Waarschijnlijk 

wel 

3 4 4 10 

Misschien wel/  

misschien niet 

19 23 19 30 

Waarschijnlijk 

niet 

44 40 41 36 

Zeker niet 32 31 34 19 

Weet niet 0 1 1 0 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009.  

 

De resultaten uit tabel 5a zijn hierna grafisch samengevat. 
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Figuur 6a. Switchgedrag: switch na 1 juli ‘04  
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
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Figuur 6b. Switchgedrag: switch overwogen  na 1 juli ‘04  
Basis. Alle respondenten die niet zijn overgestapt 2008 (n=783), 2009 (n=738) en 

2010 (n=720) 
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Figuur 6c. Switchintentie komende 2 jaar  
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
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Tabel 5b. Verschil in intentie om (opnieuw) te switchen tussen personen die 

niet zijn geswitcht en personen die wel zijn geswitcht na 1 juli 2004 
Basis. Alle niet-switchers en switchers uit de representatieve groep van 2010 excl. 

weet niet (n=991) 
 

 Niet eerder 
geswitcht 
(n=674) 

% 

Wel eerder 
geswitcht 
(n=317) 

% 
Zeker wel 0 3 

Waarschijnlijk wel 3 9 

Misschien wel/misschien niet 15 27 

Waarschijnlijk niet 43 37 

Zeker niet 38 25 

Weet niet 1 0 

Vet is significant verschil tussen beide kolommen. 

 

Tabel 5a laat zien dat 30% van de respondenten sinds juli 2004 is overgestapt naar een 

andere energieleverancier voor de levering van elektriciteit en/of gas. Het aandeel dat 

een switch heeft overwogen, is stabiel gebleven (15% t.o.v. 16% een jaar eerder). 

 

De switchintentie ligt hoger bij de groep switchers. Dit bevestigt de hypothese dat er een 

relatief kleine groep consumenten is die veel switcht, en dus verantwoordelijk is voor een 

groot aandeel van de totale jaarlijkse switch. 

 

Bij de eigen leverancier is 20% (ooit) van een variabele prijs en looptijd geswitcht naar 

een vaste prijs en looptijd. 6% heeft binnen de eigen leverancier de switch juist 

andersom gemaakt. 

In totaal is de helft (49%) van de consumenten sinds 2004 óf geswitcht van 

energieleverancier, óf binnen hun eigen leverancier overgestapt op een ander contract. 

(N.B. Mensen die zowel van energieleverancier geswitcht zijn als binnen hun eigen 

leverancier overstappen op een ander contract tellen slechts één keer mee). 
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59% van de switchers is één keer overgestapt, 28% is twee keer veranderd van 

leverancier en 8% vaker. Ook dit bevestigt dat als men eenmaal switcht, de kans om 

opnieuw te switchen hoger ligt. 

 

Wanneer degenen die zijn overgestapt na 1 juli 2004 en degenen die dit hebben 

overwogen worden samengevoegd, blijken vier op de tien ondervraagden de afgelopen 

vijf jaar ontvankelijk te zijn geweest voor een overstap. 60% is niet overgestapt en heeft 

dit evenmin overwogen; hun aandeel is niet gedaald ten opzichte van de vorige meting, 

maar wel ten opzichte van 2008 (toen was dat nog 66%). 

 

Onder de personen die zijn overgestapt naar een andere energieleverancier bevinden 

zich relatief weinig ouderen (60+) en laagopgeleiden. Personen uit huishoudens van 3 

personen of meer zijn juist oververtegenwoordigd onder de switchers, waarschijnlijk 

omdat bij hen een switch in absolute zin het meeste (prijs)voordeel oplevert.  

 

Switchers voeden zich relatief vaak met informatie over de energiemarkt en vergelijken 

vaker energiebedrijven. Deze resultaten zijn overigens in lijn met vorig jaar. 

 

Degenen die een overstap hebben overwogen, zijn relatief hoog opgeleid. Ook voor 

deze groep ‘overwegers’ geldt dat men relatief vaak informatie raadpleegt om 

energieleveranciers met elkaar te vergelijken. 

 

Uit tabel 5b blijkt dat degenen die al eens zijn overgestapt, meer geneigd zijn om 

(nogmaals) te switchen dan degenen die na 1 juli 2004 bij hun oude leverancier zijn 

gebleven. Voor een deel kan dit worden verklaard uit de tevredenheid over de 

dienstverlening van de huidige energieleverancier; switchers zijn hierover minder 

tevreden dan niet-switchers, waardoor zij eerder (opnieuw) zullen overstappen. 

Daarnaast kan ook een rol spelen dat switchers al ervaring hebben met overstappen en 

dus weten hoe een overstap in z’n werk gaat. Tot slot spelen achtergrondkenmerken een 

rol; zowel niet-switchers als personen die niet van plan zijn over te stappen, zijn over het 

algemeen ouder, lager opgeleid, afkomstig uit kleinere huishoudens en minder actief in 

het zoeken van informatie over de energiemarkt. 

 

De redenen om te switchen of juist te blijven bij de huidige energieleverancier zijn 

weergegeven in tabel 6 en 7. 
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Tabel 6. Redenen om (eventueel) over te stappen 
Basis. Allen die naar een andere energieleverancier overgestapt zijn of van plan 

zijn over te stappen 2008 (n=393), 2009 (n=467), 2010 (n=439) en 2010 
switchers (n=504) 

 
 2008 

% 
2009 

% 
2010 

% 
2010 % 

switchers 
Vanwege prijs/andere leverancier is 

goedkoper dan huidige leverancier 
62 70 65 72 

Ik wil overstappen op groene 

stroom 
10 7 8 5 

Vanwege service/andere 

leverancier biedt betere service dan 

huidige leverancier 

10 9 8 10 

Ontevreden/klachten over huidige 

leverancier 
12 11 6 7 

Huidige leverancier is niet 

klantvriendelijk 
7 5 3 3 

Huidige leverancier is slecht 

bereikbaar 
4 2 1 1 

Huidige leverancier is niet 

betrouwbaar 
5 4 4 2 

Alles bij 1 leverancier 3 1 2 3 

Ontevreden/klachten na overstap 0 1 1 2 

Verhuizing 2 1 2 1 

Hoge bonussen voor medewerkers 

leverancier 
0 0 1 0 

Terug naar oude leverancier 0 1 1 2 

Fusie/overname 0 1 0 1 

Overige redenen 7 7 3 4 

Weet niet 10 8 13 6 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 
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Tabel 7. Redenen om niet over te stappen 
Basis. Allen die niet naar een andere energieleverancier overgestapt zijn of niet 

van plan zijn over te stappen 2008 (n=967), 2009 (n=926), 2010 (n=910) 
en 2010 switchers (n=277) 

 
 2008 

% 
2009 

% 
2010 

% 
2010 % 

switchers 
Ik ben tevreden over de huidige 

leverancier 
66 68 67 52 

Ik ben bang voor administratieve 

rompslomp als ik overstap 
28 26 18 10 

Ik heb geen zin om me te 

verdiepen in de keuze voor een 

andere leverancier 

23 19 21 18 

Overstappen kost veel tijd/moeite 18 18 12 8 

Huidige leverancier biedt goede 

service 
17 16 16 12 

Ik heb een (meerjaren)contract 

met de huidige leverancier 
15 18 12 9 

Huidige leverancier heeft gunstige 

prijs 
9 11 11 26 

Weinig voordeel 1 1 2 1 

Geen vertrouwen 0 1 1 0 

Overige redenen 9 10 8 7 

Weet niet 5 5 5 11 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 

 

Prijs vormt nog steeds veruit de belangrijkste reden om (eventueel) over te stappen. 

Zeker onder switchers is dit de kritieke factor. 

Onvrede over de huidige leverancier speelt significant minder een rol dan in 2009. 

 

De belangrijkste reden om niet over te stappen is de tevredenheid met de huidige 

leverancier. Tweederde noemt dit als reden. 

Verder zien we dat de angst voor overstappen is afgenomen. Zowel de angst voor 

administratieve rompslomp als voor de tijd/moeite die het kost om over te stappen zijn 

significant gedaald in belang. Daarnaast geven ook minder mensen aan dat zij niet 

overstappen omdat ze een (meerjaren)contract hebben met hun huidige leverancier. 

 

Onder recente switchers zien we dat de gunstige prijs die zij bij hun switch hebben 

bedongen een drempel is om weer te switchen: blijkbaar hebben zij er vertrouwen in dat 

ze een goede deal gemaakt hebben. Ook de angst voor administratieve rompslomp is 

lager binnen deze groep. Zij hebben natuurlijk al eerder met dat bijltje gehakt. 

 

In figuur 6 staat de informatie weergegeven die volgens de respondenten nodig is om te 

bepalen of men daadwerkelijk een overstap maakt naar een andere energieleverancier. 

In figuur 7 staat weergegeven op welke wijze deze informatie bij voorkeur opgevraagd 

wordt.  
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Figuur 6. Informatie die men nodig heeft om te beslissen of men  
 gaat overstappen  
Basis. Allen die van plan zijn om de komende twee jaar naar een andere 

energieleverancier over te stappen 2008 (n=258), 2009 (n=323), 2010 
(n=259) en 2010 switchers (n=227) 
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89% van de respondenten uit de representatieve groep die van plan zijn over te 
stappen, baseert zijn keuze mede op de prijs die de nieuwe leverancier hanteert. Dit 
aantal vertoont een stijgende lijn sinds 2008. Voor recente switchers is de prijs zo 
mogelijk nog belangrijker, meer dan 9 op de 10 noemen dit aspect.  
 
De contractvoorwaarden, de dienstverlening en de herkomst van energie worden 
minder genoemd dan in de vorige meting(en), het accent ligt dus steeds duidelijker 
op prijs. 
 

40 September 2010  |  16386 



MarketResponse | Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt 

Figuur 7. Wijze waarop men informatie zou opvragen om te beslissen of 
men gaat overstappen  

Basis. Allen die van plan zijn om de komende twee jaar naar een andere 
energieleverancier over te stappen 2008 (n=258), 2009 (n=323), 2010 
(n=259) en 2010 switchers (n=227) 
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De informatie benodigd voor de beslissing tot een overstap wordt idealiter vooral 

verkregen via onafhankelijke websites: zo’n zes op de tien personen die van plan zijn 

over te stappen zouden gebruik maken van (prijs)vergelijkingssites. Bijna de helft zou 

websites van consumentenorganisaties raadplegen. 46% van de respondenten zou 

(ook) gebruik maken van websites van één of meer energiebedrijven. 

 

Switchers zouden bij een (volgende) overstap minder gebruik maken van websites van 

de overheid en websites van consumentenorganisaties dan consumenten in de 

representatieve groep 

 
Vaste en variabele contracten 
 

Aan alle respondenten is een aantal uitspraken voorgelegd om hun kennis en perceptie 

ten aanzien van de (prijs)verschillen tussen vaste en variabele contracten in kaart te 

brengen. Tabel 9 geeft de resultaten weer. 
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Tabel 9. Informatie bij afsluiten vas te contracten: gebruik en oordeel  

Basis. Alle respondenten 2010  (n=1.037) en 2010 switchers (n=504) 
 

Welke uitspraken zijn volgens u juist? 2010 
% 

2010 
switchers 

% 
De prijzen van vaste en variabele contracten zijn 

ongeveer gelijk, maar vaste contracten zijn net 

iets goedkoper omdat je langere tijd bij dezelfde 

leverancier blijft 

22 19 

De prijzen van vaste en variabele contracten 

verschillen soms flink omdat de prijzen in de 

variabele contracten ‘de markt volgen’ en in 

vaste contracten niet 

36 39 

Vaste en variabele contracten zijn heel 

verschillende producten, dus de prijzen 

verschillen 

32 32 

De prijzen van vaste en variabele contracten zijn 

wel ongeveer gelijk, maar voor vaste contracten 

moet je iets extra betalen voor de zekerheid die 

je krijgt 

14 18 

De prijzen van vaste en variabele contracten zijn 

ongeveer gelijk 
6 7 

Geen enkele uitspraak klopt 5 4 

Weet niet 23 17 

 

 

Geen enkele uitspraak is volgens een meerderheid van de consumenten juist. Over het 

algemeen vinden meer consumenten dat vaste en variabele contracten van elkaar 

verschillen dan dat ze het ongeveer gelijke producten vinden: • 36% denkt dat de prijzen van vaste en variabele contracten verschillen omdat 
de prijzen in de variabele contracten ‘de markt volgen’ en in vaste contracten 
niet. • 32% zegt dat vaste en variabele contracten heel verschillende producten zijn, 
en dus de prijzen verschillen. 

 

22% van de representatieve groep (en 19% van switchers) meent ten onrechte dat de 

prijzen van vaste en variabele contracten ongeveer gelijk zijn, maar dat vaste contracten 

net iets goedkoper zijn omdat je langere tijd bij dezelfde leverancier blijft. 

Opvallend is verder dat er geen (significante) verschillen zijn tussen de representatieve 

groep en de groep switchers. 

 

Tot slot is getoetst (bij alle respondenten) in hoeverre men weet dat je onder een vast 

contract “uit kunt komen” door een opzegvergoeding te betalen. 35% weet dit. 12% 

denkt dat je zonder meer kunt overstappen terwijl je een vast contract hebt. Bijna een op 

de drie consumenten denkt dat je aan het contract vast zit. 21% geeft aan echt geen 

idee te hebben. 
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Onder switchers is de bekendheid met bovenstaande veel groter. Van deze groep weet 

maar liefst 59% dat je onder het contract uit kunt met een opzegvergoeding. 

 

Bovenstaande resultaten duiden op een gebrek aan kennis en inzicht bij de consument 

over (de prijzen van) energiecontracten. 

 

Om het switchen in de energiebranche enigszins in perspectief te plaatsen is aan alle 

switchers gevraagd of ze in dezelfde periode ook van aanbieder van hun mobiele 

telefoon of ziektekostenverzekeraar geswitcht zijn. Dat blijkt in respectievelijk 37% en 

32% van de gevallen zo te zijn. Blijkbaar zijn mensen die switchen van 

energieleverancier dus niet persé switchers in andere markten.  
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1.7 Bekendheid NMa/Energiekamer  
De resultaten met betrekking tot de bekendheid en zichtbaarheid van de 

NMa/Energiekamer zijn in figuur 8 en 9 weergegeven. 

 

Figuur 8. Bekendheid NMa  
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
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Figuur 9. Bekendheid met aparte afdeling van de NMa die zich specifiek richt op 
toezicht op de energiemarkt  

Basis. Allen die NMa kennen 2008 (n=800),  2009 (n=806), 2010 (n=771) en 2010 
switchers (n=381) 
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In totaal is bijna driekwart van de respondenten bekend met de NMa. Dit is evenveel als 

in de vorige meting. 27% van de respondenten (representatieve groep) heeft nog nooit 

van de NMa gehoord. 

 

Van de personen die bekend zijn met de NMa is 26% er ook van op de hoogte dat de 

NMa een aparte afdeling heeft die zich specifiek richt op het toezicht op de 

energiemarkt. Dit is een opvallende trendbreuk met 2008 en 2009. De reden is dat we in 
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2010 voor het eerst “de Energiekamer” benoemen in de vraagstelling. Hieruit blijkt dat 

consumenten weten dat de NMa een afdeling heeft die zich richt op toezicht op de 

energiemarkt, maar dat men in mindere mate bekend is met de naam van deze afdeling.  
 

De bekendheid van de NMa is - net als in de vorige metingen - relatief hoog onder 

mannen en hoog opgeleiden. Ook personen die actief informatie zoeken om 

energiebedrijven met elkaar te vergelijken, zijn bekender met de NMa dan de minder 

actieve energieconsumenten.  

De bekendheid van de Energiekamer laat een soortgelijk patroon zien van verschillen 

tussen subgroepen. Alleen is er in deze meting geen verschil naar opleiding. 

 

In de figuren 10 en 11 staat de waargenomen invloed van de Energiekamer als 

toezichthouder op de energiemarkt weergegeven. Deze is uitgesplitst naar de volgende 

taakgebieden: • Het beschermen van consumenten tegen machtmisbruik door energiebedrijven; • Het bevorderen van concurrentie op de energiemarkt.  

 

Figuur 10. Perceptie van de invloed van de Energiekamer op beschermen van 
consumenten tegen machtmisbruik door energiebedrijven  

Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 
2010 switchers (n=504) 
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Figuur 11. Perceptie van de invloed van de Energiekamer op het bevorderen van 
concurrentie op de energiemarkt  

Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054) 2010 (n=1.037) en 
2010 switchers(n=504) 
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De invloed die men toekent aan de Energiekamer is gestegen ten opzichte van 2009, 

zowel wat betreft het beschermen van consumenten als het bevorderen van concurrentie 

op de energiemarkt. Er is geen verschil tussen de representatieve groep en de groep 

switchers. 

 

Naarmate men meer bekend is met de NMa kent men ook meer invloed toe aan de 

Energiekamer. Dit is in overeenstemming met de voorgaande metingen.   

 

De cijfers in figuur 10 en 11 zijn overigens gebaseerd op alle ondervraagden; voor een 

groot deel zijn dit personen die voorafgaand aan het onderzoek niet bekend waren met 

de Energiekamer. Het gaat hierbij veelal dus om gepercipieerde effectiviteit van 

toezichthouders in het algemeen. Hiermee moet rekening worden gehouden bij de 

interpretatie van de onderzoeksresultaten.  
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1.8 Vergelijking energiebedrijven 
In de metingen vanaf 2007 is dieper ingegaan op de onderlinge vergelijking van 

energiebedrijven. 

 

15% van de ondervraagden uit de representatieve groep zoekt wel eens informatie over 

één of meerdere energiebedrijven, anders dan de eigen energieleverancier (zie tabel 

11). Dit is in lijn met de vorige meting. 

 

Switchers maken de vergelijking tussen energiebedrijven veel vaker, 30% geeft aan dit 

wel eens te doen. 

 

Onder de informatiezoekers bevinden zich logischerwijs relatief veel personen die 

ontvankelijk zijn voor switch. Maar liefst 51% van degenen die van plan zijn (opnieuw) te 

switchen zoekt informatie over andere energiebedrijven, tegenover slechts 8% bij 

degenen die niet van plan zijn over te stappen. Ook degenen die daadwerkelijk zijn 

overgestapt (26%) en die dit hebben overwogen (50%) zoeken vaker informatie dan 

degenen die bij hun oude energieleverancier zijn gebleven (6%). 

 

Tabel 11. Informatie zoeken over energiebedrijven  
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067) , 2009 (n=1.054) 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
 

Zoekt u wel eens informatie 
over één of meerdere 
energiebedrijven, anders dan 
uw eigen energieleverancier? 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2010 
switchers 

% 

ja 11 16 15 30 

nee 88 83 85 70 

weet niet/wil niet zeggen 1 0 0 0 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 

 

Tabel 12 toont het aandeel respondenten dat wel eens energiebedrijven met elkaar 

vergelijkt op het gebied van prijzen, producten en/of voorwaarden.  
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Tabel 12. Vergelijken energiebedrijven  
Basis. Alle respondenten 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 2010 switchers 

(n=504) 
 

Vergelijkt u wel eens 
energiebedrijven op gebied van 
prijzen, producten of voorwaarden? 

2009 
% 

2010 
% 

2010 % 
switchers 

ja 22 20 39 

nee 76 78 59 

weet niet/wil niet zeggen 2 2 2 

Van welke informatiebronnen maakt 
u dan gebruik? 

Allen die 
vergelijken  

(n=255) 
=100% 

% 

Allen die 
vergelijken  

(n=208) 
=100% 

% 

Allen die 
vergelijken  

(n=195) 
=100% 

% 

Websites van energiebedrijven 58 59 51 

(prijs-)vergelijkingsites 54 57 64 

Folders of brochures 19 15 9 

Websites van 

consumentenorganisaties 

40 36 38 

Dag- en weekbladen 21 9 10 

Klantenservice van energiebedrijven 6 3 5 

Overig (n<10) 3 5 3 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 

 

Twee op de tien ondervraagden vergelijken wel eens energiebedrijven met elkaar. Dit is 

vergelijkbaar met de vorige meting. Ook hiervoor geldt dat dit vooral personen zijn die 

zijn geswitcht van leverancier, dit overwogen hebben of dit (opnieuw) van plan zijn. 

 

Bij het vergelijken maakt men vooral gebruik van websites van energiebedrijven, (prijs-) 

vergelijkingssites en/of websites van consumentenorganisaties. Opvallend is de daling van 

dag- en weekbladen als bron van informatie voor de vergelijking. 

 

Van de mensen die wel eens energiebedrijven met elkaar vergelijken doet 74% dat één 

keer of vaker (was 68% in 2009). Opvallend is echter dat de groep (daarbinnen) die 

vaker dan een keer per jaar vergelijkt juist kleiner geworden is (van 24% in 2009 naar 

17% in 2010). 

 

Voor de representatieve groep is een verhuizing de belangrijkste aanleiding om 

energieprijzen te vergelijken (zie tabel 13). Het belang hiervan is weer toegenomen na 

een lagere relevantie in 2009. Berichtgeving in de media over energieprijzen wordt juist 

minder vaak als reden opgegeven (20% in 2010). Een derde belangrijke aanleiding om 

prijzen te vergelijken is het ontvangen van een jaarrekening (23%). 

  

Voor de groep switchers is het ontvangen van een jaarrekening nog meer een aanleiding 

om energieprijzen te vergelijken: meer dan vier op de tien noemen dit als aanleiding. In 

vergelijking met de representatieve groep zouden zij ook vaker energieprijzen vergelijken 

als er berichten in de media over zijn. Daar staat tegenover dat zij een verhuizing een 

minder relevante aanleiding vinden dan de representatieve groep. 
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Tabel 13. Aanleiding en percepties t. a.v. vergelijken van energiebe- 
 drijven 
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067), 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 

2010 switchers (n=504) 
 
Welke gebeurtenissen zijn 
aanleiding/zouden aanleiding zijn om 
de prijs van uw huidige aanbieder te 
vergelijken met die van andere 
aanbieders? 

2008 
% 

2009 
% 

2010 
% 

2010 
Switcher

s 
% 

Een verhuizing 27 23 31 20 

Als in de media bericht wordt over 

energieprijzen 

24 24 20 33 

Het ontvangen van een jaarrekening 19 22 23 42 

Geen specifieke aanleiding 19 19 18 11 

Het ontvangen van reclame/folders van 

andere aanbieders 

15 13 11 18 

Het einde van het jaar 3 4 4 7 

Eindigen contract 1 1 1 3 

Aanbieding van andere leverancier 1 1 1 3 

Ontevredenheid over huidige 

leverancier 

1 1 1 1 

Ik vergelijk mijn energieprijs nooit 19 21 18 8 

Anders 2 3 3 2 

Weet niet 5 4 3 3 

Vet is significant verschil ten opzichte van de meting in 2009. 

 

Figuur 12 toont de waargenomen betrouwbaarheid van de beschikbare informatie om 

energiebedrijven met elkaar te vergelijken. 
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Figuur 12. Betrouwbaarheid beschikbare informatie ter vergelijking 
energiebedrijven  

Basis. Allen die wel eens energiebedrijven vergelijken 2008 (n=185), 2009 
(n=255), 2010 (n=208) en 2010 switchers (n=195) 

1%

42%

45%

38%

17%

18%

13%

11%

2%

4%

2%

4%

5%

6%

27%

29%

34%

42%

45%

12%

4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Volgens de gebruikers is de betrouwbaarheid van de informatie om energiebedrijven te 

vergelijken gestegen sinds 2008. Onder de groep switchers is het sentiment nog wat 

positiever dan onder de representatieve groep. Toch valt op dit punt nog veel te winnen, 

want slechts 34% (switchers 42%) geeft aan dat ze de informatie betrouwbaar achten. 

 

Als redenen voor gebrek aan vertrouwen in de beschikbare informatie worden vooral 

genoemd (basis: allen die de huidige informatie onbetrouwbaar vinden, n=120): • De informatie is ondoorzichtig (dus moeilijk te vergelijken) (18%); 

 De prijs is ondoorzichtig (13%); •• Beloftes pakken anders uit (12%); • De informatie is niet objectief (11%); 

 onafhankelijke bron komen (6%); • “De kleine lettertjes” (5%). 

• De informatie is niet volledig (8%); • Niet alle informatie wordt op voorhand gegeven (7%); • De informatie moet van een
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Figuur 13a. Opinie ten aanzien van vergelijking energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten 2007 (n=1.053) 
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Figuur 13b. Opinie ten aanzien van vergelijking energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten 2008 (n=1.067) 
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Figuur 13c. Opinie ten aanzien van vergelijking energiebedrijven 
Basis.  Alle respondenten 2009 (n=1.054) 
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Figuur 13d. Opinie ten aanzien van  vergelijking energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten 2010 (n=1.037) 
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Figuur 13e. Opinie ten aanzien van vergelijking energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten switchers 2010 (n=504) 
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Uit figuur 13a t/m 13e blijkt dat veel consumenten problemen ervaren bij het vergelijken 

van energiebedrijven.  

Driekwart van de ondervraagden uit de representatieve groep heeft in meer of mindere 

mate moeite met het vergelijken van energiebedrijven omdat er veel verschillende 

producten en contracten worden aangeboden.  

 

Opvallend is dat switchers, die toch (recente) ervaring hebben met het vergelijken van 

energiebedrijven, nog vaker aangeven dat zij moeite hebben om de vergelijking te 

maken door het grote aanbod (83%). 

 

Consumenten geven vaker aan dan in 2009 dat het vergelijken van energiebedrijven 

zinvol is. Waarschijnlijk ligt het grotere (prijs)bewustzijn hieraan ten grondslag.  

 

Sinds 2009 is in het onderzoek dieper ingegaan op verschillen tussen energiebedrijven. 

Figuur 14 geeft weer in hoeverre consumenten verschillen ervaren tussen 

energieleveranciers. 

 

Figuur 14. Perceptie van verschillen tussen energieleveranciers  
Basis. Alle respondenten 2009 (n=1.054), 2010 (n=1.037) en 2010 switchers 

(n=504) 
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De meeste mensen vinden dat energieleveranciers (erg) weinig van elkaar verschillen. 

17% van de representatieve groep ziet wel verschillen.  

 

Switchers zien meer verschillen tussen leveranciers, 28% geeft aan (erg) veel 

verschillen te zien.  

 
 
Controle op prijsbeleid van energiebedrijven 
In deze paragraaf wordt ingegaan op de controle op het prijsbeleid van energiebedrijven. 

Uit figuur 15 blijkt dat een meerderheid (meer) controle door de overheid op het 

prijsbeleid wenst, zelfs ten koste van vrije marktwerking. Men heeft weinig vertrouwen in 

redelijke prijzen als de prijsstelling aan de markt wordt overgelaten. Dit komt naar voren 

in de volgende stellingen, die door een ruime meerderheid worden onderschreven: • ik heb liever een (strenge) controle op de hoogte van de energieprijs dan een 
vrije marktwerking; • de overheid moet zich meer bemoeien met de tarieven voor gas en elektriciteit; • als energiebedrijven de vrije hand zouden krijgen, zullen gas en elektriciteit over 
10 jaar onbetaalbaar zijn; 

als de overheid vaker zou•  ingrijpen, zou dat ten goede komen aan de prijs die 
we betalen voor energie. 

h niet 

emoeien met de energieprijzen, concurrentie zorgt wel voor redelijke prijzen.” 

 de 

sinvloed op de 

nergieprijzen beperkt is, slechts 13% is het hier niet mee eens. 

oed 

n -controle) en de perceptie van de huidige situatie (overheid heeft weinig invloed). 

et beeld onder switchers vergelijkbaar met het beeld binnen de representatieve groep. 

 

 

Daarnaast is een meerderheid het oneens met de stelling “de overheid moet zic

b

 

Op dit moment kent men de overheid echter weinig invloed toe: de helft (51%) van

ondervraagden uit de representatieve groep vindt dat de overheid

e

 

Er is dus sprake van een gap tussen de wens van de consument (meer overheidsinvl

e

 

Bovenstaande resultaten zijn nagenoeg gelijk aan die uit de vorige meting. Daarnaast is 

h
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Figuur 15a. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven Figuur 15a. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven 
Basis.  Alle respondenten 2009 (n=1.054) Basis.  Alle respondenten 2009 (n=1.054) 
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Figuur 15b. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven Figuur 15b. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten 2010 (n=1.037) Basis. Alle respondenten 2010 (n=1.037) 
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Figuur 15c. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven Figuur 15c. Opinie ten aanzien van controle op prijsbeleid energiebedrijven 
Basis. Alle respondenten 2010 switchers (n=504) Basis. Alle respondenten 2010 switchers (n=504) 
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1.9 Energiekosten en verbruik 
De prijzen van elektriciteit en gas worden beïnvloed door meerdere factoren. 

In figuur 17 is weergegeven hoeveel invloed verschillende factoren volgens de 

consument hebben op de prijzen. 

 

Figuur 17a. Invloed van factoren op de prijzen van elektriciteit en gas 
Basis. Alle respondenten 2009 (n=1.054) 
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Figuur 17b. Invloed van factoren op de prijzen van elektriciteit en gas 
Basis. Alle respondenten 2010  (n=1.037) 
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Figuur 17c. Invloed van factoren op de prijzen van elektriciteit en gas 
Basis. Alle respondenten 2010 switchers  (n=504) 
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De olieprijs wordt terecht als belangrijke bepalende factor voor de energieprijzen 

genoemd. Ook kent de consument veel invloed toe aan de politieke situatie in olie- of 

gasproducerende landen, de winsten die energiebedrijven nastreven en de belastingen. 

De kredietcrisis, de recessie en de concurrentie tussen energiebedrijven hebben volgens 
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de ondervraagden het minste invloed op de energieprijzen. De resultaten zijn niet 

veranderd ten opzichte van 2009. Het beeld onder switchers is vergelijkbaar met het 

beeld binnen de representatieve groep. 

 

Net als bij de vorige meting hebben zes op de tien respondenten in de representatieve 

groep geen idee van het elektriciteits- of gasverbruik in hun huishouden. De overige 

respondenten schatten hun verbruik gemiddeld op ruim 3.200 kWh en bijna 1.600 m3 

gas per jaar.  

Voor elektriciteit ligt deze inschatting onder het gemiddelde verbruik in Nederlandse 

huishoudens (3.558 kWh) en voor gas is de schatting zeer dichtbij het werkelijke 

gemiddelde (1.625 m3). 

 

Switchers geven iets minder vaak aan niet te weten wat hun verbruik is (55% weet dit 

niet). Degenen die wel een inschatting maken, geven de volgende cijfers: ruim 3.300 

kWh electriciteit en 1.868 m3 gas. Switchers schatten hun gebruik dus iets hoger dan de 

representatieve groep. 

 

 

Iets minder mensen dan in 2009 geven aan dat zij te veel betalen voor hun 

energielevering (niet significant). Opvallend is dat switchers (en degenen die een 

overstap hebben overwogen) binnen de representatieve groep vaker van mening zijn dat 

ze te veel betalen dan degenen die niet zijn overgestapt. Dit kan worden verklaard 

doordat switchers consumenten vertegenwoordigen die per definitie op zoek zijn naar 

het goedkoopste alternatief en naar prijsvoordelen. 

Eenzelfde resultaat zien we als we de representatieve groep uit 2010 vergelijken met de 

groep switchers 2010. 

 

Het is niet verrassend dat degenen die (opnieuw) van plan zijn om te switchen, vaker 

vinden dat ze te veel betalen dan degenen die geen overstapplannen hebben. Prijs 

vormt immers de belangrijkste reden om te switchen. 

 

 
Figuur 18. Oordeel energiekosten  
Basis. Alle respondenten 2009 (n=1.054), 2010 (n=1037), 2010 switchers (n=504) 
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Betrouwbaar-
heid van het 
energienetwerk 
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1.10 Betrouwbaarheid van het energienetwerk 
Bijna negen op de tien respondenten zijn (heel) tevreden over de betrouwbaarheid van 

het elektriciteits- en gasnet (zie figuur 19). Deze uitkomst is niet verrassend: het 

Nederlandse netwerk is een van de meest betrouwbare in de wereld. 

 

Figuur 19. Tevredenheid over betrouwbaarheid van het elektriciteits- en gasnet  
Basis. Alle respondenten 2009 (n=1.054) 2010 (n=1.037) en 2010 switchers 

(n=504) 
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Slechts een klein deel van de respondenten (15% van de representatieve groep, 20% 

van de switchers) heeft dan ook extra geld over voor een hogere betrouwbaarheid van 

het netwerk. Zij noemen in meerderheid een bedrag tussen de 1 en 15 euro. 
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Bijlagen 
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I Onderzoekverantwoording 

I.I Opzet en methode 

Het onderzoek is opgezet als een kwantitatief periodiek onderzoek, bestaande uit 

jaarlijkse metingen. In dit rapport wordt verslag gedaan van de 4-meting. 

 

Het onderzoek bestaat uit twee fasen: een telefonische voorselectie en een 

hoofdonderzoek. Het hoofdonderzoek is uitgevoerd middels een combinatie van online 

en schriftelijke dataverzameling.  

I.II Vragenlijst 

Er is gebruik gemaakt van een gestructureerde vragenlijst. Een deel van de vragenlijst 

(ca. 70%) bestaat uit vaste vragen die in elke meting worden opgenomen. Ca. 30% 

bestaat uit onderwerpen die per meting kunnen variëren (de zogenaamde specials), 

afhankelijk van de informatiebehoefte de Energiekamer.  

 

De vragenlijst is opgebouwd uit twee delen. Het eerste deel van de vragenlijst werd 

tijdens de voorselectie bij alle personen van 18 jaar en ouder afgenomen. Dit deel 

bestond uit opinievragen en uit selectievragen voor het hoofdonderzoek. Het tweede 

deel van de vragenlijst werd tijdens het hoofdonderzoek alleen aan degenen voorgelegd 

die zelf wel eens zaken regelen m.b.t. het energiebedrijf en/of wel eens contact hebben 

met het energiebedrijf. Deze vragen hadden onder meer betrekking op het switchgedrag, 

het informatiezoekgedrag, de informatiebehoefte, de tevredenheid over de 

energieleverancier en het vergelijken van energieleveranciers. 

Bij deze 4-meting is niet alleen een representatieve groep ondervraagd, maar  ook een 

extra groep van 500 recente switchers toegevoegd. 

 

Een exemplaar van de vragenlijst is als bijlage bij dit rapport gevoegd.  

 

De duur van het selectiegesprek was gemiddeld 2,5 minuten (inclusief opinievragen). 

Het invullen van de vragenlijst duurde gemiddeld 19 minuten. 
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I.III Uitvoering van het onderzoek 

In de telefonische selectiefase is de opinievraag gesteld, de juiste persoon is 

geselecteerd en uitgenodigd om aan het onderzoek mee te doen. Tevens is het e-

mailadres genoteerd of gecontroleerd. 

 

Personen die wilden deelnemen aan het online hoofdonderzoek, ontvingen een e-mail 

met een unieke link naar de online vragenlijst. Degenen die geen gebruik maken van 

internet, ontvingen een schriftelijke vragenlijst per post. 

 

Alleen degenen die zelf wel eens zaken regelen m.b.t. het energiebedrijf en/of wel eens 

contact hebben met het energiebedrijf (bv. de factuur verwerken, mutaties doorgeven, 

klacht indienen, etc.) werden uitgenodigd om deel te nemen aan het hoofdonderzoek. De 

opinievragen in de voorselectie werden aan alle personen van 18 jaar en ouder gesteld. 

 

Het onderzoek is uitgevoerd binnen De Onderzoek Groep van MarketResponse. De 

Onderzoek Groep is het consumentenpanel van MarketResponse, bestaande uit circa 

25.000 huishoudens/55.000 personen. 

ß CATI 

MarketResponse maakt in geval van telefonisch onderzoek gebruik van een CATI-

systeem, hetgeen staat voor Computer Assisted Telephone Interviewing. Mede met 

behulp van het CATI-systeem wordt de voortgang van het onderzoek voortdurend 

gestuurd, gecontroleerd en eventueel gecorrigeerd. Het CATI-systeem garandeert een 

snelle en kwalitatief hoogwaardige uitvoering van het onderzoek. 

Het CATI-programma, Bell/View genaamd, zorgt ervoor dat de vragen van het 

onderzoek automatisch op het scherm van een terminal verschijnen. De enquêteur zit 

voor dit scherm. Nadat er, automatisch, contact is gelegd met de respondent leest de 

enquêteur de onderzoekvragen vanaf het beeldscherm op. Het CATI-programma draagt 

er zorg voor dat de vragen in de juiste volgorde en onder de juiste selectie worden 

gesteld. De enquêteur voert de antwoorden via het toetsenbord van de terminal 

rechtstreeks in, hetgeen in een snelle verwerking van de gegevens resulteert. 

 

Het veldwerk vindt plaats in één centrale ruimte, waar maximaal 65 enquêteurs tegelijk 

kunnen werken. Het veldwerk staat onder leiding van een supervisor die 

verantwoordelijk is voor de voortgang van het veldwerk. Hiernaast wordt continu 

kwaliteitscontrole uitgevoerd. Dit houdt in dat gesprekken per individuele enquêteur op 

kwaliteitsaspecten worden beoordeeld, bijvoorbeeld ‘de wijze waarop vragen worden 

gesteld’, ‘het luisteren naar het antwoord van de respondent’, etc. Enquêteurs worden 

beoordeeld op basis van resultaten van deze controles. Nieuwe enquêteurs volgen bij 

MarketResponse een intensieve interne opleiding. 
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I.IV Steekproef 

De onderzoekdoelgroep wordt gevormd door personen in Nederland van 18 jaar en 

ouder.  

 

Ondervraagd zijn: 

 
- telefonische selectie: willekeurig persoon van 18 jaar of ouder binnen het 

huishouden; 
- hoofdonderzoek: personen die zelf wel eens zaken regelen met betrekking tot 

het energiebedrijf (bv. de factuur verwerken, mutaties doorgeven, informatie 
van het energiebedrijf lezen, etc.). 

- Extra groep recente switchers (<1 jaar) 

 

Het steekproefkader wordt gevormd door De Onderzoek Groep. Uit het steekproefkader 

werd een at random steekproef getrokken.  
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I.V Responseverantwoording 

De volgende tabel geeft de responseverantwoording weer van de gesprekken die in het 

kader van dit onderzoek zijn gevoerd. 

 

  Absoluut 

n= 

Relatief 

in % 

 Bruto steekproef waarvan: 3149 100 
-  geen gehoor/ in gesprek/ max. belpoging  157 5,0 

-  Infotoon/ terminated 23 0,7 

-  bedrijfsnummer/fax/modem 1 0 

- overige redenen 0 0 

 Aantal contacten waarvan: 2.968 100 
-  weigering 184 6,2 

-  tijdens veldwerkperiode geen afspraak mogelijk 371 12,5 

-  onderwerp niet gehad 5 0 

-  taalprobleem 2 0 

- overige redenen 27 0,9 

 Geslaagde gesprekken waarvan: 
 

2.379 100 

- aantal personen dat aan het selectiecriterium 

voldoet en toe heeft gezegd om mee te werken: 

1594 67,0 

 

De volgende tabel geeft de responseverantwoording weer van het online onderzoek. 

 

  Absoluut 

n= 

Relatief 

in % 

 Bruto online steekproef waarvan: 1307 100 
-  internetlink ongebruikt 384 29,4 

 Aantal contacten waarvan: 923 100 
- internet afgebroken 59 6,4 

-  overige redenen 14 1,5 

 Netto response: 850 100 
 

 

De volgende tabel geeft de responseverantwoording weer van het schriftelijk onderzoek. 

 

  Absoluut 

n= 

Relatief 

in % 

 Bruto steekproef waarvan: 287 100 
-  vragenlijst geretourneerd 188 65,5 

-  vragenlijst niet volledig ingevuld 1 0 

 Netto response: 187 100 
 

16386  |  September 2010 71 



MarketResponse | Marktonderzoek naar de stand van zaken op de energiemarkt 

De volgende tabel geeft de verdeling weer tussen het online onderzoek en het 

schriftelijke onderzoek. 

 

  Absoluut 

n= 

Relatief 

in % 

 Bruto steekproef waarvan: 3149 100 
-  Bruto telefonische voorselectie 2379 75,5 

 Bruto telefonische voorselectie 2379 100 
- Netto telefonische voorselectie 1594 67,0 

 Netto telefonische voorselectie: 1594 100 
- Online 1307 82,0 

- Schriftelijk 287 18,0 

 Netto hoofdonderzoek: 1037 100 
- Online 850 82,0 

- Schriftelijk 187 18,0 

I.VI Veldwerk 

De voorselectie is uitgevoerd in de periode van 7 mei tot en met 9 juni 2010. Het online 

veldwerk is uitgevoerd van 12 mei tot en met 22 juni en het schriftelijke veldwerk is 

uitgevoerd van 17 mei tot en met 22 juni 2009. 

 

De gesprekken ten behoeve van de voorselectie hebben ’s avonds plaatsgevonden, 

vanuit de telefonische unit van MarketResponse. 

 

De uitvoering van het veldwerk heeft plaatsgevonden conform de Nederlandse en 

Europese (Esomar) onderzoekrichtlijnen. Dit houdt onder meer in dat respondenten de 

garantie hebben gekregen dat hun anonimiteit wordt gerespecteerd (persoonsgegevens 

worden niet aan de opdrachtgever doorgespeeld of gekoppeld aan andere gegevens). 

I.VII Weging 

Om op basis van het steekproefonderzoek uitspraken over de populatie te kunnen doen, 

is het van belang dat de steekproef representatief is. 

Dit betekent dat de steekproef qua samenstelling zoveel mogelijk moet overeenkomen 

met de populatie.  

 

Door differentiële non-reponse wijkt de steekproef qua samenstelling af van de 

populatie. Om de invloed hiervan op de totaalresultaten te corrigeren zijn de resultaten 

gewogen. 
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MarketResponse maakt gebruik van een wegingsprogramma dat werkt met 

wegingstargets. Dit houdt in dat aan het programma een aantal targettabellen (matrices 

of alleen randtotalen) met populatiekenmerken wordt aangeboden. Deze gegevens 

worden door het programma vergeleken met de ongewogen steekproef. Door het 

toekennen van gewichten (de zogenaamde weegfactoren) aan individuele respondenten 

zorgt het programma ervoor dat de steekproef qua samenstelling overeenkomt met de 

populatie (targets). Het programma ‘zoekt’ naar de optimale oplossing. Dit is de 

oplossing waarbij de targets zo dicht mogelijk worden benaderd, terwijl de weegfactoren 

zo weinig mogelijk afwijken van het ‘ideaal’ (= weegfactor 1). 
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Door de weging tellen antwoorden van personen in ondervertegenwoordigde groepen (in 

de steekproef) relatief zwaarder mee in het totaalresultaat; de antwoorden van 

oververtegenwoordigde groepen tellen juist minder zwaar mee.  

 

In dit onderzoek is gewogen op randtotalen: geslacht, leeftijd, gezinsgrootte, positie in 

het huishouden, opleiding en regio. 

 

De basis voor de wegingtargets wordt gevormd door de Gouden Standaard 

De weging is uitgevoerd op het gehele onderzoekbestand.  

I.VIII Tabelopzet 

De tabellen bevatten de volgende analyse-ingangen (‘kolommen’): 
1. Meting 
2. Geslacht 
3. Leeftijd 
4. Opleiding 
5. Gezinsgrootte 
6. Switch 2004 
7. Switch van plan 
8. Bekendheid NMa 
9. Bekendheid Energiekamer 
10. Zichtbaarheid maatregelen Energiekamer 
11. Zoekt informatie 
12. Vergelijkt energiebedrijven  

 

Significante verschillen tussen gemiddelden/cellen en de totaalkolom worden aangeduid 

met: 

 
a-b op 95% betrouwbaarheidsniveau 
A-B op 99% betrouwbaarheidsniveau 

I.IX Betrouwbaarheid en nauwkeurigheid 

Het onderzoek is gebaseerd op een steekproef, dat wil zeggen dat niet de gehele 

populatie is ondervraagd. Op basis van de met behulp van de steekproef verkregen 

gegevens kan een schatting worden gemaakt van de werkelijkheid. Van deze schatting 

kunnen we aangeven hoe nauwkeurig en betrouwbaar deze is. De nauwkeurigheid van 

de resultaten wordt aangegeven met marges of intervallen die bepaald worden door de 

omvang van de steekproef, het gevonden percentage en het betrouwbaarheidsniveau. 

Meestal wordt een betrouwbaarheidsniveau van 95% aangehouden, hetgeen inhoudt dat 

er een kans van 95% is dat de schattingen correct zijn. 
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In de volgende tabel zijn de maximale en minimale afwijkingen aangegeven voor een 

aantal steekproefgroottes.  

 

marges bij verschillende steekproefgroottes en  
een betrouwbaarheidsniveau van 95% 

 Steekproef- Maximale Minimale 

 omvang afwijking afwijking 

n= 50 13,9% 2,8% 

n= 75 11,3% 2,3% 

n= 100 9,8% 2,0% 

n= 150 8,0% 1,6% 

n= 200 6,9% 1,4% 

n= 300 5,7% 1,1% 

n= 400 4,9% 1,0% 

n= 500 4,4% 0,9% 

n= 700 3,7% 0,7% 

n= 1000 3,1% 0,6% 

n= 1500 2,5% 0,5% 

n= 2000 2,2% 0,4% 

 

Een uitgebreid overzicht van de afwijkingsmarges bij verschillende steekproefgroottes is 

in de vorm van een nomogram opgenomen in de bijlagen van dit rapport.  
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Nomogram  

Afwijkingsmarges bij 95% betrouwbaarheid 

marge
p =gevonden percentage

1 2 3 4 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
n =steekproef- 99 98 97 96 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50
omvang

20 4,4 6,1 7,5 8,6 9,6 13,1 15,6 17,5 19,0 20,1 20,9 21,5 21,8 21,9

30 3,6 5,0 6,1 7,0 7,8 10,7 12,8 14,3 15,5 16,4 17,1 17,5 17,8 17,9

40 3,1 4,3 5,3 6,1 6,8 9,3 11,1 12,4 13,4 14,2 14,8 15,2 15,4 15,5

50 2,8 3,9 4,7 5,4 6,0 8,3 9,9 11,1 12,0 12,7 13,2 13,6 13,8 13,9

60 2,5 3,5 4,3 5,0 5,5 7,6 9,0 10,1 11,0 11,6 12,1 12,4 12,6 12,7

70 2,3 3,3 4,0 4,6 5,1 7,0 8,4 9,4 10,1 10,7 11,2 11,5 11,7 11,7

80 2,2 3,1 3,7 4,3 4,8 6,6 7,8 8,8 9,5 10,0 10,5 10,7 10,9 11,0

90 2,1 2,9 3,5 4,0 4,5 6,2 7,4 8,3 8,9 9,5 9,9 10,1 10,3 10,3

100 2,0 2,7 3,3 3,8 4,3 5,9 7,0 7,8 8,5 9,0 9,3 9,6 9,8 9,8

125 1,7 2,5 3,0 3,4 3,8 5,3 6,3 7,0 7,6 8,0 8,4 8,6 8,7 8,8

150 1,6 2,2 2,7 3,1 3,5 4,8 5,7 6,4 6,9 7,3 7,6 7,8 8,0 8,0

175 1,5 2,1 2,5 2,9 3,2 4,4 5,3 5,9 6,4 6,8 7,1 7,3 7,4 7,4

200 1,4 1,9 2,4 2,7 3,0 4,2 4,9 5,5 6,0 6,4 6,6 6,8 6,9 6,9

225 1,3 1,8 2,2 2,6 2,8 3,9 4,7 5,2 5,7 6,0 6,2 6,4 6,5 6,5

250 1,2 1,7 2,1 2,4 2,7 3,7 4,4 5,0 5,4 5,7 5,9 6,1 6,2 6,2

300 1,1 1,6 1,9 2,2 2,5 3,4 4,0 4,5 4,9 5,2 5,4 5,5 5,6 5,7

350 1,0 1,5 1,8 2,1 2,3 3,1 3,7 4,2 4,5 4,8 5,0 5,1 5,2 5,2

400 1,0 1,4 1,7 1,9 2,1 2,9 3,5 3,9 4,2 4,5 4,7 4,8 4,9 4,9

450 0,9 1,3 1,6 1,8 2,0 2,8 3,3 3,7 4,0 4,2 4,4 4,5 4,6 4,6

500 0,9 1,2 1,5 1,7 1,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,2 4,3 4,4 4,4

600 0,8 1,1 1,4 1,6 1,7 2,4 2,9 3,2 3,5 3,7 3,8 3,9 4,0 4,0

700 0,7 1,0 1,3 1,5 1,6 2,2 2,6 3,0 3,2 3,4 3,5 3,6 3,7 3,7

800 0,7 1,0 1,2 1,4 1,5 2,1 2,5 2,8 3,0 3,2 3,3 3,4 3,4 3,5

900 0,7 0,9 1,1 1,3 1,4 2,0 2,3 2,6 2,8 3,0 3,1 3,2 3,3 3,3

1000 0,6 0,9 1,1 1,2 1,4 1,9 2,2 2,5 2,7 2,8 3,0 3,0 3,1 3,1

1500 0,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2,5

2000 0,4 0,6 0,7 0,9 1,0 1,3 1,6 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2

2500 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,0

3000 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8

5000 0,3 0,4 0,5 0,5 0,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4

m
p p

n
= ⋅ −

196
100

.
* ( )
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Marktonderzoek met meerwaarde 

MarketResponse heeft ruim 20 jaar erva- 

ring in het faciliteren van besluitvorming op 

basis van markonderzoek. Wij zijn trots op 

de kwaliteit van ons bedrijf met meer dan 

honderd experts, een eigen interview center, 

en een panel, De Onderzoek Groep, het 

meest representatieve in Nederland. 

 

 

MarketResponse is centraal gevestigd in 

Leusden op Landgoed Leusderend. 

Voor meer informatie 

www.marketresponse.nl

MarketResponse is één van de grootste 

onafhankelijke research consultancy  

bureaus van Nederland. MarketResponse 

streeft naar een zo groot mogelijke effectivi-

teit voor haar klanten. Op basis van kwan-

titatief en kwalitatief onderzoek helpen wij 

onze klanten maximaal rendement te halen 

uit het managen van klanten, medewerkers, 

portfolio en communicatie, zodat zij hun 

bedrijfsdoelstellingen kunnen realiseren. 

 

 

Onze aanbevelingen zijn pragmatisch, speci-

fiek toegesneden op de situatie van de klant 

en worden zo gecommuniceerd dat zowel 

oofd als hart worden bereikt. h 

Auteursrecht MarketResponse Nederland bv 
Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/ 

of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, 

microfilm of op welke wijze ook zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van MarketResponse Neder-  

land BV te Leusden. Bij eventuele publicatie van dit 

rapport, of een deel daarvan, in de nieuwsmedia of in de 

vakliteratuur, is de toestemming van MarketResponse 

Nederland BV benodigd. 
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