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Addendum gastarieven 

Als toevoeging op de notitie ‘Notitie gebruikskosten warmtenet’ d.d. 7-4-2022 is een addendum opgesteld ter 

verheldering van de gebruikte tarieven voor de berekeningen.  

1 Gasprijzen variabele contracten 

Voor de gasprijzen van de variabele contracten van consumenten is het gemiddelde gebruikt van de top 5 

aanbieders op Gaslicht.com. Deze tarieven zijn vergeleken met de tarieven op de websites van de aanbieders en 

sluiten hierbij aan. Van prijzen van individuele aanbiedingen is geen gebruik gemaakt in dit vergelijk, omdat deze 

per situatie kunnen verschillen. Zichtbaar wordt dat Budget energie als enige bedrijf is gedaald in de periode 

tussen 10-1-2022 en 28-3-2022, waar de tarieven van andere aanbieders gestegen zijn. 

 
Tabel 1-1: Consumenten tarieven, inclusief energiebelasting, ODE en btw, top 5 aanbieders (www.gaslicht.com, 10-1-2022) 

           Aanbieder Tarief [€/m3] 

1 Innova energie 1,78 

2 Gewoon energie 1,78 

3 Budget energie 1,86 

4 Oxxio 1,86 

5 United consumers 1,93 
 

Gemiddeld 1,85 

 
Tabel 1-2: Consumenten tarieven, , inclusief energiebelasting, ODE en btw, top 5 aanbieders (www.gaslicht.com, 28-3-2022)  

Aanbieder Tarief [€/m3] 

1 Budget energie 1,86 

2 Vattenfall 2,26 

3 Innova energie 2,28 

4 Gewoon energie 2,28 

5 Greenchoice 2,57 
 

Gemiddelde 2,25 

Notit ie 
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2 Gasprijzen vaste contracten 

Voor de oudere, vaste contracten is uit gegaan van het gemiddelde zoals dat is weergegeven door Pricewise. 

Deze tarieven bevatten geen heffingen. De tarieven voor energiebelasting, opslag duurzame energie en btw 

(Rijksoverheid, ‘Energiebelasting’, 28-3-2022) zijn hier handmatig toegevoegd. 

 
Tabel 2-1: gemiddelde gasprijzen, inclusief energiebelasting, ODE en btw, (Pricewise, 'Gasprijs 2022, wat kost een kuub gas', 

28-3-2022) 

Contract Tarief [€/m3] 

1 jaar vast, oktober 2021 1,37 

3 jaar vast, oktober 2021 1,13 

 

 

 

 

 


