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Amsterdam, 2 december 2021 – Nuts Groep (moedermaatschappij van Budget Energie en NLE) kiest als eerste grote 
energiemaatschappij voor een nieuwe aanpak met maandelijks aan te passen variabele tarieven per 1 januari 2022. In plaats van één 
keer per half jaar past het bedrijf de variabele tarieven maandelijks aan zodat klanten actuele tarieven betalen. Deze tarieven bewegen 
maandelijks mee met de inkoopprijzen, als deze stijgen en uiteraard ook als deze dalen. Klanten met een variabel tarief krijgen zo dus 
écht variabele tarieven. Klanten die liever meer zekerheid hebben, kunnen het tarief vastzetten voor een jaar. Rond 2 december worden 
alle klanten met een variabel contract op de hoogte gebracht van deze wijziging. Uiterlijk 11 december ontvangen zij hun tarieven voor 
januari, het nieuwe termijnbedrag en een aanbod voor een jaarcontract.

Maandelijks wisselende tarieven en een vast termijnbedrag
Budget Energie en NLE leveren samen aan ruim 700.000 huishoudens in Nederland stroom en gas. Veruit het grootste deel van deze 
klanten heeft een vast contract, ongeveer 10% heeft een variabel contract. Alleen voor deze klanten met variabele tarieven gaat per 1 
januari 2022 wat veranderen. Vanaf dat moment wisselt het variabele tarief maandelijks. Daarnaast wordt het termijnbedrag opnieuw 
berekend en aangepast op basis van de verwachte prijzen, om bijbetaling op de jaarnota te voorkomen. Om te zorgen dat klanten niet 
elke maand een andere energierekening krijgen, blijft het termijnbedrag elke maand gelijk. De tegemoetkoming van de overheid wordt 
hierin meegenomen. 

Caroline Princen, CEO Nuts Groep: “Wij vonden het al langer onlogisch om ‘variabele tarieven’ maar één keer per half jaar aan te passen. 
De huidige energiemarkt en de zorgen bij klanten hebben dit alleen maar versterkt. Het is eerlijk en transparant om variabele tarieven 
écht variabel te maken. Het mes snijdt dan ook aan twee kanten: de klant met een variabel contract betaalt altijd een actueel tarief, zowel 
bij hoge áls bij lage inkooptarieven en het betekent voor ons bedrijf minder risico. Omdat we per maand voor deze klanten inkopen, net 
zoals zij ook maandelijks bij ons kunnen opzeggen.”

Keuze voor écht variabel of vastzetten van tarieven 
Huishoudens met een gemiddeld energieverbruik en een contract met variabele tarieven betalen vanaf volgend jaar naar verwachting 30 
tot 50 euro per maand meer voor energie bij Budget Energie en NLE. Dit bedrag is gebaseerd op een huishouden met een jaarverbruik 
van 1250 m³ gas en 2750 kWh stroom en betreft een vergelijking met de tarieven per 1 juli 2021. Omdat er voor klanten met een variabel 
tarief per 1 januari maandelijks wordt ingekocht is de berekening gebaseerd op de huidige inkooptarieven voor heel 2022. Hoeveel een 
individueel huishouden meer gaat betalen, hangt af van de tarieven op het moment van inkoop en van het energieverbruik. 

Budget Energie en NLE willen graag dat klanten kunnen kiezen voor een contractvorm die het beste bij hun situatie past. Daarom wordt 
alle klanten met een variabel contract elke maand de mogelijkheid geboden om de tarieven vast te zetten voor een jaar, met een korting 
aan het eind van de contractperiode.

 “We kunnen ons voorstellen dat niet iedereen wil kiezen voor maandelijks variabele tarieven. Zeker nu de inkooptarieven hoog zijn. 
Aan de andere kant profi teer je ook sneller als de inkooptarieven weer dalen.” aldus Princen. “Klanten die liever meer zekerheid willen, 
kunnen elke maand kiezen om de tarieven voor een jaar vast te zetten. Dit is een goed alternatief met een cashback aan het eind van de 
contractperiode. Zo verwachten we voor iedereen een passende contractvorm te bieden. Je kiest bij ons dus voortaan voor écht variabel 
of voor zekerheid. Wel zo duidelijk.”

Minder energieverbruik als structurele oplossing
Uiteindelijk is minder energie verbruiken altijd de beste manier om de energierekening structureel te verlagen. Zowel vanuit 
duurzaamheid als vanuit fi nancieel aspect. Huishoudens kunnen zelf maatregelen nemen als dat nodig is. Daarnaast stimuleren Budget 
Energie en NLE hun klanten om minder te verbruiken. Bijvoorbeeld met de campagne “Trek een trui aan”, waarmee klanten prijzen 
kunnen winnen als zij veel minder energie verbruiken dan het jaar ervoor. Zie www.budgetthuis.nl/energie/trek-een-trui-aan voor 
meer informatie.

KvK: 43297646       Btw nr: NL819182813B01       IBAN: NL86ABNA0511919131       BIC: ABNANL2A       www.budgetenergie.nl

BUDGET ENERGIE EN NLE PASSEN PER 1 JANUARI 2022 
VARIABELE TARIEVEN MAANDELIJKS AAN 
Klant kan kiezen voor maandelijks wisselende tarieven of de tarieven vastzetten  

www.budgetthuis.nl/energie/trek-een-trui-aan

