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Het stroomcontract 

In dit onderzoek is een dynamisch energiecontract voor 
stroom vergeleken met een variabel energiecontract 
voor stroom. In de vergelijking is hetzelfde standaard 
verbruiksprofiel gebruikt (=stroom ElB* profiel), waarbij 
gedurende het jaar 2900 kWh verbruikt wordt. 

Conclusie: een consument met een dynamisch 
stroomcontract was in 2022 gemiddeld 35% goedkoper 
uit. Voor bijna alle maanden in 2022 geldt dat een 
consument met een dynamisch stroomcontract 
voordeliger uit was in vergelijking met een variabel 
stroomcontract. Het verschil was het grootst in de 
maanden oktober en november (respectievelijk 110 en 
81 euro prijsverschil). In augustus was het dynamische 
energiecontract duurder dan het variabele contract. 
Prijzen waren op dat moment erg hoog door het 
aanvullen van de gasvoorraden. Ook de stroomprijs 
heeft hier effect op. 
*Lees meer op pagina 11 
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Met een dynamisch stroomcontract verandert de prijs 
van elektriciteit elk uur. Hoewel in 2022 de hoogste 
uurprijs €0,88 was, is de gemiddelde uurprijs over het 
hele jaar meer dan €0,15 lager dan het gemiddelde 
variabele stroomtarief. Ondanks de pieken van de 
stroomprijs in februari en augustus 2022, geldt dat, 
over een langere periode gemeten, een consument 
goedkoper uit is met een dynamisch stroomcontract. 

Bewuste consumenten kunnen met een dynamisch 
contract zelfs nóg meer besparen wanneer zij hun 
stroomverbruik verplaatsen naar de aller
goedkoopste uren van de dag. De tarieven van een 
variabel contract volgen de actuele stijgingen en 
dalingen in de energiemarkt niet zo snel als een 
dynamisch stroomcontract. 
Gedurende het hele jaar zijn de tarieven van een 
variabel stroomcontract hoger geweest dan de 
gemiddelde dynamische prijzen voor elektriciteit. Zie de 
tabel** op de vorige pagina voor een samenvatting van 
de vergelijking van de stroomtarieven in 2022. 

**Gemiddeld variabel tarief volgens gegevens CBS. 

€ 0,15 per Kwh gemiddeld 
_,,,, lager met een 

dynamisch 
stroomcontract 

I 35% gemiddeld goedkoper 
� uit met een dynamisch 

stroomcontract 
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Het gascontract 

In dit onderzoek is een dynamisch energiecontract voor 
gas vergeleken met een variabel energiecontract voor 
gas. In de vergelijking is hetzelfde standaard 
verbruiksprofiel gebruikt (= gas GlA* profiel), waarbij 
gedurende het jaar 1200 m3 verbruikt wordt. 

Conclusie: een consument met een dynamisch 
gascontract was in 2022 gemiddeld 25% goedkoper 
uit. In 9 van de 12 maanden was een consument in 
2022 met een dynamisch gascontract voordeliger uit 
dan met een variabel gascontract. In de maanden 
waarin een dynamisch gascontract de consument meer 
kostte (juni, juli en augustus), werd er relatief weinig 
gas verbruikt. Dit waren namelijk de zomermaanden. 
De gasprijs was in de zomermaanden zo hoog door 
het aanvullen van de gasvoorraden. 

*Lees meer op pagina 11 
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Met een dynamisch gascontract verandert de prijs van 
gas iedere dag. Hoewel in 2022 een consument met 
een dynamisch gascontract ook een dagprijs voor gas 
heeft moeten afrekenen tegen een (maximaal) tarief van 
€3,19 per m3, was het gemiddelde dagtarief over het 
hele jaar bijna €0,30 lager dan het gemiddelde tarief 
van een variabel gascontract. De tarieven van een 
variabel energiecontract volgen de actuele stijgingen en 
dalingen in de energiemarkt niet zo snel als een 
dynamisch energiecontract. Zie de tabel op de vorige 
pagina** voor een samenvatting van de vergelijking van 
de gastarieven in 2022 

**Gemiddeld vast tarief volgens gegevens CBS. 

I € 0,30 per m3 gemiddeld 
� lager met een 

dynamisch 
gascontract 

l 25% gemiddeld goedkoper
'-' uit met een dynamisch

gascontract 

Page No - 10 

� 



Bezwaren: 
tariefverschillen en 
actieve houding 

Het bezwaar tegen dynamische energiecontracten 
waarover veelal in de media wordt gesproken, behelst 
vooral de volatiliteit van de stroom- en gasprijzen. 
Daardoor zijn de verschillen tussen de hoogste en de 
laagste prijs bij dynamische tarieven veel groter. Toch 
is de gemiddelde energierekening met een dynamisch 
energiecontract fors lager ten opzichte van een 
gemiddeld variabel energiecontract. Een consument 
met een dynamisch energiecontract krijgt dagelijks 
inzicht in verbruik en tarieven. Om nog meer voordeel 
uit het dynamische energiecontract te halen, krijgen 
consumenten de mogelijkheid om hun energieverbruik 
(voornamelijk stroom) te verplaatsen naar de 
momenten met een goedkoper tarief. Deze actieve 
houding wordt ook wel eens als nadeel genoemd door 
de groep consumenten die niet bewust met energie
verbruik en energietarieven bezig wil zijn. 

• 

• 

• 

Gegevens 

*Profiel: om de kosten over het hele jaar te berekenen, is 

gebruikgemaakt van een standaard profiel (ElB en GlA). Dit is 

een standaardprofiel waarbij in de vergelijking een huishouden 

gedurende het jaar 2900 kWh en 1200 m3 verbruikt. Hierbij 

verschilt het verbruik per maand ten gevolge van het seizoen en 

het weer.  De gebruikte profielen zijn ook als standaardprofielen 

aangewezen door RVO en EnergieNederland in de berekening 

van de kortingen onder het energieprijsplafond. 

Dynamisch: voor deze analyse is gebruik gemaakt van de 

stroom-inkoopprijs van de EPEX beurs met daarbij voor elke kWh 

een inkoopkostenvergoeding van 0,0135 (exclusief btw). Voor de 

gas-inkoopprijs is gebruik gemaakt van de LEBA beurs met 

daarbij voor elke m3 een inkoopkostenvergoeding van 0,04801 

(exclusief btw) . Deze inkoopkosten zijn representatief voor het 

jaar 2022. Alle gegevens zijn exclusief BTW. 

Variabel: voor deze analyse is gebruik gemaakt van de 

beschikbare CBS-data. iedere maand gebruikt het 

onderzoeksbureau een aangepaste, gemiddelde variabele 

prijs inclusief inkoopkosten en marges. Alle gegevens zijn 

exclusief BTW.
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