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Stijgende gasprijzen en verduurzamen

Achtergrond

De gasprijzen zijn sterk gestegen waardoor flink hogere 
energierekeningen worden verwacht.

Gaan leden van Vereniging Eigen Huis sneller 
verduurzamen door de stijgende gasprijzen? Welke 
gevolgen heeft het voor hun energiecontract?

De resultaten van dit onderzoek worden gebruikt in 
nieuwsberichten, lobby en content voor website



Stijgende gasprijzen en verduurzamen

• De meeste leden maken zich enigszins zorgen over de gestegen gasprijzen.

• De gevolgen van de gestegen gasprijzen zijn voor de meeste leden nog niet zichtbaar.

• Een derde van de leden is op het energieverbruik gaan letten. De helft van de leden doet niets.

• Twee derde van de leden staat positief tegenover het compensatieplan van de overheid.

• (Ook) twee derde van de leden denkt dat het compensatieplan gaat helpen om de energierekening betaalbaar te houden.

• Twee derde gaat verduurzamen: de helft had al plannen, 15% gaat door de gestegen gasprijzen verduurzamen. Van de leden die al
plannen hadden gaat een kwart de plannen versnellen.
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Conclusies



Onderzoeksresultaten
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• De meeste leden maken zich enigszins zorgen.

• Leden die zich het meest zorgen maken:
- Energielabel E

- Beneden modaal inkomen

- Contract loopt binnen 6 maanden af

• Leden die zich het minst zorgen maken:
- Minder dan 900 m3 gasverbruik

- Meer dan twee keer modaal inkomen

- Minder dan 1500 kWh stroomverbruik

Zorgen over gestegen gasprijs

27%

51%

23%

Maakt u zich zorgen over de hoogte van de 

huidige gestegen gasprijs?

Ja Een beetje Nee

26%
22%

27%
30%
30%

15%
23%
26%
29%

38%
45%

33%
46%

24%
30%

22%
22%

31%
36%

29%
25%

17%

26%
30%
29%

21%

25%
31%
30%

26%
29%

39%

25%

27%

48%
56%

54%
48%
48%

55%
52%

51%
51%

52%
36%

52%
44%

55%
47%

56%
51%

52%
48%

50%
54%

48%

49%
51%

51%
51%

49%
49%
55%

51%
46%

48%

54%

51%

26%
22%
19%

23%
23%

30%
25%
23%
21%

11%
20%

15%
10%

21%
23%
22%

26%

17%
16%

21%
20%

35%

25%
19%
21%

29%

26%
20%

16%
23%
25%

13%

21%

23%

Flat, appartement of etagewoning
Twee onder één kap

Hoekwoning
Tussenwoning

Vrijstaande woning

Meer dan twee keer modaal
Twee keer modaal

Tussen 1 en 2 keer modaal
Modaal

Bijna modaal
Beneden modaal

F/G
E
D
C
B
A

1800 m3 of meer
1600 tot 1800 m3
1200 tot 1600 m3

900 tot 1200 m3
Minder dan 900 m3

5000 kWh of meer
3600 tot 5000 kWh
1500 tot 3600 kWh

Minder dan 1500 kWh

5 of meer personen
4 personen
3 personen
2 personen

1 persoon

Contract loopt binnen 6 maanden af

Variabel contract

Totaal

Maakt u zich zorgen over de hoogte van de 

huidige gestegen gasprijs?

Ja Een beetje Nee
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• De gevolgen van de gestegen gasprijzen zijn voor de meeste 

leden nog niet zichtbaar.

• Bij leden met een variabel contract zijn de gevolgen het 

vaakst wel al zichtbaar op de energierekening.

Gestegen gasprijs zichtbaar op energierekening

10%

90%

Merkt u op dit moment al de gevolgen van de 

gestegen gasprijzen op uw energierekening?

Ja Nee

11%
7%
8%
9%
13%

8%
11%
8%
11%
9%

18%

12%
10%
13%

11%
7%
8%

14%
15%

9%
6%
9%

15%
11%
8%
10%

11%
9%
15%

9%
9%

5%

26%

10%

Flat, appartement of etagewoning
Twee onder één kap

Hoekwoning
Tussenwoning

Vrijstaande woning

Meer dan twee keer modaal
Twee keer modaal

Tussen 1 en 2 keer modaal
Modaal

Bijna modaal
Beneden modaal

F/G
E
D
C
B
A

1800 m3 of meer
1600 tot 1800 m3
1200 tot 1600 m3

900 tot 1200 m3
Minder dan 900 m3

5000 kWh of meer
3600 tot 5000 kWh
1500 tot 3600 kWh

Minder dan 1500 kWh

5 of meer personen
4 personen
3 personen
2 personen

1 persoon

Contract loopt binnen 6 maanden af

Variabel contract

Totaal

Merkt u op dit moment al de gevolgen van de 

gestegen gasprijzen op uw energierekening?
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• Bij vrijwel alle leden die aangeven de gevolgen al te merken 

(10%, zoals op de vorige pagina te zien was) is de rekening 

al gestegen of wordt een stijging verwacht.

Gevolgen gestegen gasprijzen

3%

21%

19%

13%
10%

24%

11%

Kunt u aangeven met hoeveel euro uw energierekening is gestegen 

of naar verwachting gaat stijgen? (indien energierekening stijgt of 

gaat stijgen, n= 151)

Minder dan 10 euro

per maand
10 tot 25 euro per

maand
25 tot 50 euro per

maand
50 tot 75 euro per

maand
75 tot 100 euro per

maand
100 euro per maand

of meer
Weet ik (nog) niet

97%

3%

Mijn energierekening is gestegen of zal stijgen 

(gevraagd aan leden die de gevolgen al merken, n= 

155)

Is van toepassing voor

mij

Is niet van toepassing

voor mij
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• Bij 17% van de leden die de gevolgen van de gestegen 

gasprijzen al merken is de energieleverancier failliet.

• In totaal betreft dit 2% van alle leden.

• Deze groep is te klein (n= 26) om te gebruiken voor een 

uitsplitsing in dit rapport.

Gevolgen gestegen gasprijzen

52%48%

Ik wil mijn huis verder verduurzamen (gevraagd 

aan leden die de gevolgen al merken, n= 155)

Is van toepassing voor

mij

Is niet van toepassing

voor mij

• Bij leden die aangeven de gevolgen al te merken geeft de 

helft aan verder te willen verduurzamen.

17%

83%

Mijn energieleverancier is failliet (gevraagd aan 

leden die de gevolgen al merken, n= 155)

Is van toepassing voor

mij

Is niet van toepassing

voor mij
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“de gestegen 
energieprijzen worden 

overal in doorberekend”

“Minder te besteden aan 
boodschappen”

“Structureel tekort op 
huishoudbudget”

“dat als het contract 
afloopt, het gas duurder is”

“Wij kunnen met ons 
luchtverwarmingssysteem 

niet van het gas af.”
“hogere stroom prijs” “Gezondheid” “zuiniger stoken”

Gevolgen gestegen gasprijzen – overige gevolgen
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Gevolgen gestegen gasprijzen

12%

32%

17%
1%

38%

U geeft aan dat uw contract (bijna of onlangs) is afgelopen. Wat voor 

een contract wilt u nu gaan afsluiten (of heeft u nu afgesloten)? 

(gevraagd aan leden bij wie het contract binnen 6 maanden afloopt, 

n= 519)

Variabel contract

Vast contract voor 1

jaar

Vast contract voor 3

jaar

Vast contract voor 5

jaar

Weet ik (nog) niet
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• Twee derde van de leden staat positief tegenover het 

compensatieplan.

Compensatieplan overheid

13%

51%

23%

8%

3%

3%

Wat vindt u van dit compensatieplan?

Zeer positief

Positief

Niet positief, niet

negatief

Negatief

Zeer negatief

Heb ik geen mening

over

Het kabinet komt met 

een 

compensatieplan. Dit 

plan bestaat uit twee 

delen. Ten eerste 

wordt er een 

verhoging van de 

belastingverminde-

ring doorgevoerd, 

waardoor je minder 

belasting betaalt. Ten 

tweede gaat de 

energiebelasting op 

stroom omlaag. 

Volgens het kabinet 

kunnen deze plannen 

voor een huishouden 

een verlaging van het 

belastingdeel op de 

energierekening van 

400 euro per jaar 

betekenen.

67%
64%

59%
65%

63%

58%
63%

67%
66%

63%
64%

60%
52%

74%
63%

67%
62%

63%
63%
63%

68%
61%

62%
64%
65%

62%

47%
56%

66%
65%
64%

62%

58%

64%

Flat, appartement of etagewoning
Twee onder één kap

Hoekwoning
Tussenwoning

Vrijstaande woning

Meer dan twee keer modaal
Twee keer modaal

Tussen 1 en 2 keer modaal
Modaal

Bijna modaal
Beneden modaal

F/G
E
D
C
B
A

1800 m3 of meer
1600 tot 1800 m3
1200 tot 1600 m3

900 tot 1200 m3
Minder dan 900 m3

5000 kWh of meer
3600 tot 5000 kWh
1500 tot 3600 kWh

Minder dan 1500 kWh

5 of meer personen
4 personen
3 personen
2 personen

1 persoon

Contract loopt binnen 6 maanden af

Variabel contract

Totaal

Wat vindt u van dit compensatieplan? ((zeer) 

positief)
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“Voor huishoudens met 
flexibelcontract is dit een 

tegemoetkoming. Dit geldt ook 
voor huishoudens die nu een 

nieuw vast contract moeten/willen 
afsluiten.”

“Het is een diffuse maatregel. Je ziet 
de resultaten pas volgend jaar terwijl 
de verhoging bijna direct ingaat. De 

energierekening is dermate 
ingewikkeld opgesteld dat je straks 

echt moet zoeken naar de 
compensatie.”

“Ik gebruik steeds meer 
elektra als bron voor 

warmte opwekking, in 
combinatie met 
zonnepanelen”

“Heel lief van de regering. 
Hopelijk blijft het niet bij 

deze maatregelen, want ik 
ben erg bezorgd over de 
toekomst van de aarde.”

“dit lijkt me één van de 
eenvoudigste manieren om 
als rijksoverheid de prijzen 

voor consumenten te 
drukken”

“Het is een ongerichte alle-
schapen-over-een-kam-scheren 

maatregel. Maar niet alle schapen 
zijn gelijk. Ik "profiteer" met mijn 

vaste contract. Paniekvoetbal dus, 
geen maatwerk.”

“helpt voor geen meter als 
je al zonnepanelen hebt en 
nog steeds redelijk wat gas 

gebruik (koken -
verwarming)”

“Wanneer ik lees in de krant dat 
mensen tot wel 200 euro per 

maand meer betalen, dan is een 
tegemoetkoming van 400 euro in 

een jaar niet indrukwekkend.”

Compensatieplan overheid
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• Twee derde van de leden denkt dat het compensatieplan 

gaat helpen om de energierekening betaalbaar te houden.

• Leden met energielabel E geven het vaakst aan dat het 

compensatieplan gaat helpen.

Compensatieplan overheid

16%

49%

13%

22%

In hoeverre helpt het compensatieplan u om uw 

energierekening betaalbaar te houden?

Gaat veel helpen

Gaat enigszins helpen

Gaat niet helpen

Weet ik (nog) niet

67%
66%

61%
62%

69%

62%
71%

67%
61%

67%
62%

66%
82%

70%
63%
66%

64%

70%
66%
65%
66%

59%

61%
67%
68%

58%

55%
64%

68%
67%

58%

68%

70%

65%

Flat, appartement of etagewoning
Twee onder één kap

Hoekwoning
Tussenwoning

Vrijstaande woning

Meer dan twee keer modaal
Twee keer modaal

Tussen 1 en 2 keer modaal
Modaal

Bijna modaal
Beneden modaal

F/G
E
D
C
B
A

1800 m3 of meer
1600 tot 1800 m3
1200 tot 1600 m3

900 tot 1200 m3
Minder dan 900 m3

5000 kWh of meer
3600 tot 5000 kWh
1500 tot 3600 kWh

Minder dan 1500 kWh

5 of meer personen
4 personen
3 personen
2 personen

1 persoon

Contract loopt binnen 6 maanden af

Variabel contract

Totaal

Wat vindt u van dit compensatieplan? ((zeer) 

positief)
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• Een derde van de leden is op het energieverbruik gaan 

letten.

• De helft van de leden doet niets.

Verduurzamen door gestegen gasprijzen

• De helft van de leden had al plannen om te gaan 

verduurzamen.

53%

13%

15%

33%

Nee

Ja, ik ben zuiniger gaan leven

om eventuele extra kosten op te

vangen

Ja, ik ga mijn woning

verduurzamen

Ja, ik ben op mijn

energieverbruik gaan letten

Heeft u naar aanleiding van het nieuws over de 

gestegen gasprijzen actie ondernomen?

50%50%

Had u, los van de gestegen gasprijzen, plannen 

om te verduurzamen?

Ja, ik had al plannen

Nee, ik had nog geen

plannen
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Verduurzamen door gestegen gasprijzen

• Een kwart van de leden die al plannen hadden om te 

verduurzamen voordat de gasprijzen stegen, heeft de plannen 

versneld.

• In het overzicht rechts zijn alle leden opgenomen. De lichtgroene 

vlakken laten de leden zien die door de gestegen gasprijzen 

(extra) gaan verduurzamen en/of die de plannen hebben 

versneld. In totaal gaat het om 19% bij wie de gestegen 

gasprijzen de plannen om te verduurzamen beïnvloeden. 

26%

74%

Hebben de gestegen gasprijzen uw plannen om te 

gaan verduurzamen versneld? (had al plannen, 

n= 817)

Ja Nee
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Verduurzamen door gestegen gasprijzen

20%

6%

10%

23%

24%

26%

28%

40%

Anders

Zonneboiler

Duurzamere cv-ketel

Isoleren (dak, vloer, spouwmuur)

Isolatieglas

Kleinere maatregelen

Zonnepanelen

(Hybride) warmtepomp

Wat bent u van plan (extra) te gaan doen nu de 

gasprijzen stijgen? (gaat door gasprijzen 

verduurzamen of versnellen, n= 112)

21%

7%

18%

23%

31%

33%

36%

38%

Anders

Zonneboiler

Duurzamere cv-ketel

Isolatieglas

(Hybride) warmtepomp

Kleinere maatregelen

Isoleren (dak, vloer, spouwmuur)

Zonnepanelen

Welke plannen had u om te gaan verduurzamen? 

(had al plannen, n= 817)

• Van de leden die door de gestegen gasprijzen gaan 

verduurzamen, of die er sneller door gaan verduurzamen, 

wordt de (hybride) warmtepomp het vaakst genoemd.

• Bij de leden die al plannen hadden om te gaan 

verduurzamen, werden zonnepanelen het vaakst genoemd.



Achtergrondvragen
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• Leden van wie het huis aardgasvrij is (n= 144) zijn 

uitgesloten voor de vervolgvragen in het onderzoek.

Achtergrondvragen

• In werkelijkheid heeft 39% van de Nederlanders een vast 

contract (Autoriteit Consument & Markt, 2021). Veel mensen 

weten echter niet dat ze een variabel contract hebben.

• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

leden met een variabel contract (n= 246)

8%

92%

Is uw woning aardgasvrij?

Ja Nee

83%

15%
2%

Heeft u een vast – of variabel contract met uw 

energieleverancier?

Vast contract

Variabel contract

Weet ik niet
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• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

leden bij wie het vaste contract binnen 6 maanden afloopt 

(n= 519)

Achtergrondvragen

• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

grootte van het huishouden.

25%

14%

17%

42%

2%

Wanneer loopt uw vaste contract af? (gevraagd 

aan wie een vast contract heeft, n= 1.332)

Binnen nu en 3

maanden

3 tot 6 maanden

6 tot 12 maanden

12 maanden of langer

Weet ik niet

16%

60%

10%

11%
4%

Hoe groot is uw huishouden?

1 persoon

2 personen

3 personen

4 personen

5 of meer personen
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• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

stroomverbruik.

Achtergrondvragen

• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

gasverbruik.

19%

49%

18%

7%
7%

Hoeveel stroom verbruikt u ongeveer met uw 

huishouden per jaar?

Minder dan 1500

kWh

1500 tot 3600 kWh

3600 tot 5000 kWh

5000 kWh of meer

Weet ik niet

20%

21%

25%

8%

18%

9%

Hoeveel gas verbruikt u ongeveer met uw 

huishouden per jaar?

Minder dan 900 m3

900 tot 1200 m3

1200 tot 1600 m3

1600 tot 1800 m3

1800 m3 of meer

Weet ik niet
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• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

energielabel, waarbij label F en G worden samengevoegd om 

een voldoende grote steekproef te krijgen.

Achtergrondvragen

• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

inkomen, met uitzondering van ‘minimum’ (n= 2).

28%

16%

19%

6%
3%
3%
3%

23%

Wat is het energielabel van uw woning?

A

B

C

D

E

F

G

Weet ik niet

0%5%
8%

13%

27%12%

18%

2%

16%

Wat is uw totale bruto jaarinkomen van uw 

huishouden?

Minimum (minder dan € 

14.100)
Beneden modaal (€ 14.100 

tot € 29.500)
Bijna modaal (€ 29.500 tot 

€ 36.500)
Modaal (€ 36.500 tot € 

43.500)
Tussen 1 en 2 keer modaal 

(€ 43.500 tot € 73.000)
Twee keer modaal (€ 

73.000 tot € 87.100)
Meer dan twee keer modaal 

(€ 87.100 of meer)
Weet ik niet

Zeg ik liever niet
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• De resultaten in dit onderzoek worden o.a. uitgesplitst op 

type woning.

Achtergrondvragen

27%

23%
15%

23%

10%2%

In welk type woning woont u?

Vrijstaande woning

Tussenwoning

Hoekwoning

Twee onder één kap

Flat, appartement of

etagewoning

Anders



Bijlagen
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Methode Steekproef

Veldwerk

Online onderzoek via het Eigen Huis Ledenpanel 

25 vragen   

5 minuten invulduur 

5.000 leden zijn voor het onderzoek uitgenodigd

Leden. Leden van wie de woning aardgasvrij is worden na 

een aanvullende selectievraag uitgesloten.

1.746 volledig ingevulde vragenlijsten (= 34,9% respons)

Van 29 november 2021 tot 5 december 2021

Bijlage 1: Onderzoeksverantwoording
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Bijlage 2: Vragenlijst
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Bijlage 2: Vragenlijst
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Bijlage 2: Vragenlijst




