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De concepten en ideeën die u in dit document worden aangeboden zijn intellectueel
eigendom van Ipsos. Deze zijn strikt vertrouwelijk van aard en worden u aangeboden
met dien verstande dat zij door u strikt vertrouwelijk behandeld dienen te worden en
dat van de hiervoor genoemde concepten en ideeën geen gebruik zal worden
gemaakt. Bij het aanleveren van dit document aanvaardt of veronderstelt Ipsos geen
verantwoordelijkheid voor enig ander doeleinde of tegenover enig andere persoon
aan wie dit rapport wordt getoond of die het eventueel in handen krijgt, behalve in
het geval waar dit uitdrukkelijk is overeengekomen door middel van onze
voorafgaande schriftelijke toestemming.
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Samenvatting

Samenvatting
Uit dit opinieonderzoek onder Nederlanders over de splitsing van energiebedrijven komen de volgende
resultaten:
 Nederlanders zijn niet goed op de hoogte van welke energiebedrijven op dit moment gesplitst zijn
 Een derde van de Nederlanders vindt dat de splitsing en privatisering van energiebedrijven op lange
termijn een negatief effect hebben op de prijs die men betaalt voor gas en elektriciteit
 7 op de 10 Nederlanders vinden het belangrijk dat Nederland voorop loopt op het gebied van
verduurzaming van de energievoorziening...
 ...terwijl maar 14% vindt dat Nederland dit ook doet
 8 op de 10 Nederlanders vinden energie een basisbehoefte waarbij de overheid verantwoordelijk moet
blijven voor de betaalbaarheid en leveringszekerheid van energie
 Tevens zijn 7 op de 10 Nederlanders van mening dat de energiesector van cruciaal belang is voor de
Nederlandse economie en vinden ze dat energiebedrijven in Nederlandse handen moeten blijven
 Dat Nederlanders geen uitgesproken mening hebben over het effect van splitsing en privatisering van
energiebedrijven op lange termijn op de verduurzaming....
 ...maar 6 op de 10 Nederlanders zijn het er wel mee eens dat wanneer buitenlandse bedrijven de
Nederlandse energiebedrijven overnemen, er minder aandacht zal zijn voor investering in
verduurzaming van Nederlandse energievoorziening.
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Onderzoeksopzet

Onderzoeksopzet
Methode
 Doelgroep: Nederlanders van 18 jaar en ouder
 Aanpak: 1.001 online interviews.
 De datacollectie vond plaats van 31 juli tot en met 5 augustus 2013.
 De resultaten zijn gewogen naar leeftijd, geslacht, opleiding en Nielsen-regio.
Vragenlijst
De volgende onderwerpen zijn aan de orde gekomen:
 De houding van Nederlanders tegenover de splitsing en privatisering van energiebedrijven
 En de mening over het effect hiervan op de verduurzaming van energiebronnen in Nederland
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Belangrijkste resultaten

Nederlanders zijn niet goed op de hoogte van welke
energiebedrijven op dit moment gesplitst zijn
Welke energiebedrijven zijn volgens u gesplitst*?

37%
Essent

Wel gesplitst

12%

Niet gesplitst

51%

Weet niet /ken ik niet
41%
Nuon

12%
47%
32%

Eneco

17%

51%

Delta

Klanten van Eneco denken
vaker dat Eneco is gesplitst
(39%) dan dat klanten van
Essent (28%) en Nuon
(25%) dit denken

12%
12%
75%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)

* Men heeft in de intro een uitleg gekregen over
privatisering en splitsing
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Een derde van de Nederlanders vindt dat de splitsing en privatisering van
energiebedrijven op lange termijn een negatief effect hebben op de prijs die men
betaalt voor gas en elektriciteit
Vindt u dat de splitsing en privatisering van energiebedrijven op lange termijn een positief
effect, geen effect of een negatief effect hebben op de volgende aspecten:
Negatief effect

Geen effect

Positief effect
Weet niet/ geen
mening

De prijs die u als consument betaalt voor gas en
elektriciteit

De verduurzaming (opwekking stroom via bijv.
windmolens en zonnepanelen) van de Nederlandse
energievoorziening

De leveringszekerheid van gas en elektriciteit (meer of
minder storingen)

32% 19% 24%

25%

19% 28% 22%

31%

23%

28%

37% 12%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)
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7 op de 10 Nederlanders vinden het belangrijk dat Nederland voorop
loopt op het gebied van verduurzaming van de energievoorziening...
Hoe belangrijk vindt u het dat Nederland voorop loopt op het gebied van de verduurzaming
van de energievoorziening (elektriciteit van wind en zon /duurzame bronnen)?

26%

Zeer belangrijk

71%
45%

Tamelijk belangrijk

19%

Niet zo belangrijk

Helemaal niet belangrijk

5%

Weet niet/ geen mening

5%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)
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...terwijl maar 14% vindt dat Nederland dit ook doet
En denkt u dat Nederland momenteel voorop, achter of gelijk loopt op het gebied van de
verduurzaming van de energievoorziening (elektriciteit van wind en zon /duurzame bronnen),
in vergelijking met andere West-Europese landen?

Nederland loopt voorop

14%

Nederland loopt ongeveer
gelijk met andere landen

31%

42%

Nederland loopt achter

Weet niet/ heb echt geen
idee

Mannen (53%)
denken juist vaker
dat Nederland
achter loopt dan
vrouwen (32%)

13%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)
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8 op de 10 Nederlanders vinden energie een basisbehoefte, waarbij de overheid
verantwoordelijk moet blijven voor de betaalbaarheid en leveringszekerheid van
energie
In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:

(zeer) mee oneens

(zeer) mee eens
Weet niet

Energie is een basisbehoefte, waarbij de overheid verantwoordelijk
moet blijven voor de betaalbaarheid en leveringszekerheid van
energie

3%

De energiesector is van cruciaal belang voor de Nederlandse economie

3%

70%

10%

Energiebedrijven moeten in Nederlandse handen blijven

5%

70%

8%

Wanneer buitenlandse bedrijven de Nederlandse energiebedrijven
overnemen, zal er minder aandacht zijn voor investering in
verduurzaming van Nederlandse energievoorziening (elektriciteit van
wind en zon /duurzame bronnen)

8%

De splitsing van energiebedrijven in netbeheerder en leveringsbedrijf
leidt tot ‘overname’ door buitenlandse bedrijven

6%

De splitsing en privatisering van energiebedrijven hebben gezorgd
voor meer/ betere marktwerking

30%

80%

61%

49%

25%

7%

13%

21%
19%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)
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De huidige energieleverancier
Wie is u huidige energieleverancier?

Nuon

23%

Essent

23%
19%

Eneco
Nederlandse Energie Maatschappij

7%

Energie Direct

7%

Greenchoice

5%

e-on

4%

Delta

3%

Oxxio

3%

Electrabel

2%

Budget Energie

2%

United Consumers

1%

Anders, namelijk

3%

Basis: alle Nederlanders (n=1.001)
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Bijlage
 Responsverantwoording

Responsverantwoording
Online







Start veldwerk:
Datum reminder:
Aantal verstuurde reminders:
Einde veldwerk:
Gemiddelde invulduur vragenlijst:
Responsbevorderende maatregelen:

31 juli 2013
2 en 5 augustus 2013
2
5 augustus
3 minuten
Respondenten krijgen voor deelname
Viewpoints. De Viewpoints kunnen
ingewisseld worden voor cadeaus uit de
online cadeaushop die toegankelijk is vanaf
het respondentenportal.
#

Totaal aantal verstuurde uitnodigingen
Vragenlijst niet geopend
Vragenlijst voortijdig afgesloten
Geen geschikte respondent (=uitscreener)
Totaal aantal geslaagde interviews
Respons*

%
2.505
1.406
98
1.001
1.001

40%

*) Respons=totaal aantal geslaagde interviews/ totaal aantal verstuurde uitnodigingen
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