
 

Factsheet 7.4 
 

Factoren die het elektriciteitsverbruik in 
Nederlandse huishoudens bepalen 
 
 
Welke ontwikkelingen kent het naoorlogse elektriciteitsverbruik in 
Nederland? 
Grofweg zijn er drie perioden te onderscheiden: 

1. Na de Tweede Wereldoorlog (1950-1965): periode van de wederopbouw. 
2. Verzorgingsstaat (1965-1980): massale aanschaf van huishoudelijke apparaten 

door huishoudens.  
3. Na de oliecrisis (1980-1999): toenemende aandacht voor het milieu en voor de 

afhankelijkheid van elektriciteit. 
In 1950 gebruikte een Nederlands huishouden gemiddeld 500 KWh per jaar. 
Momenteel is dat gemiddeld 3400 KWh per jaar. Huishoudens zijn verantwoordelijk 
voor bijna een kwart van het totale elektriciteitsverbruik.  
 
Wat bepaalt het elektriciteitsverbruik van apparaten in Nederlandse 
huishoudens? 
Er zijn twee directe factoren van invloed, namelijk: het aantal apparaten en de tijds-
duur waarin deze apparaten in bedrijf zijn. Het zou echter handig zijn om het elek-
triciteitsverbruik te kunnen inschatten op basis van indirecte factoren, namelijk grootte 
van het huishouden, grootte van de woning, aanwezigheid in de woning, economische 
factoren en woningkarakteristieken.  
 
Hoe kan de variatie in elektriciteitsverbruik van Nederlandse huishoudens 
worden gemeten? 
Hiervoor zijn drie modellen ontwikkeld.  
Model 1 bevat de volgende factoren: 

 de mate van dagelijks gebruik van apparaten;  
 de tijdsduur van de aanwezigheid van personen in de woning.  

 
Model 2 bevat de volgende factoren: 

 het aantal apparaten in een huishouden; 
 huishoudenkenmerken; 
 woningkenmerken (inclusief verwarming en ventilatiesystemen); 
 economische factoren, zoals salaris. 

 
Uiteindelijk is model 3 opgebouwd uit: 

 de mate van dagelijks gebruik van apparaten; 
 huishoudenkenmerken;  
 woningkenmerken (inclusief verwarming en ventilatiesystemen); 
 economische factoren, zoals salaris. 

 
Welke combinatie van factoren heeft de grootse invloed op het 
elektriciteitsverbruik van huishoudens? 
Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van een representatieve steekproef van 304 
woningen gebouwd na 1995. 

 Model 1 toonde aan dat 37% van de variatie in elektriciteitsverbruik wordt 
verklaard door de totale tijdsduur dat een apparaat ingeschakeld is. Aanwezig-
heid verklaarde alleen 14%. Deze twee factoren gecombineerd verklaarden ook 
37% van de variatie. Dit betekent dat het voor voorspellingen van het elek-
triciteitsgebruik beter is om data te verzamelen over het dagelijks gebruik van 
apparaten in plaats van alleen data over aanwezigheid te gebruiken.  



 

 Het tweede model kon 21% van de variatie in elektriciteitsgebruik verklaren 
door alleen het aantal apparaten en 52% door dit te combineren met een 
aantal kenmerken, waarvan de meest significante zijn: grootte van het huis-
houden, aantal slaapkamers, gebruik van de wasdroger en gasgebruik.  

 Het derde model kon 58% van de variatie in elektriciteitsgebruik verklaren door 
de totale tijdsduur dat apparaten ingeschakeld zijn te combineren met de vol-

gende kenmerken: grootte van het huishouden, aantal slaapkamers en hobby-

kamers, aantal keren douchen per week. Daarnaast spelen de wasdroger en 
gasverbruik een kleinere maar toch significante rol. 

 
Verder onderzoek nodig? 
In de modellen 2 en 3 heeft het feit dat een woning op de begane grond is gelegen 
een significant effect op het elektriciteitsgebruik. Dit kan wellicht gerelateerd worden 
aan minder daglicht. Gedetailleerd onderzoek naar belichting is dus essentieel. De 
correlaties tussen het elektriciteitsverbruik en het aantal keren douchen en het gas-
verbruik zijn ook interessant en roepen vragen op over de perceptie van comfort en 
energiegebruik: hoe groter het gasverbruik, hoe groter het elektriciteitsverbruik.  
In alle modellen blijkt ook dat schoonmaakapparaten (stofzuiger) en keukenapparatuur 
geen grote rol spelen in de variatie in elektriciteitsgebruik, waarschijnlijk omdat ze 
alleen kort gebruikt worden. 
 
De vergelijking tussen de drie modellen geeft aan dat de combinatie tussen gebruiks-
duur van apparaten en kenmerken van de woning en van het huishouden belangrijke 
factoren zijn bij het voorspellen van het elektriciteitsgebruik en dat verder onderzoek 
naar gebruikspatronen nodig is.  
 
Meer weten? 
Laure Itard (l.c.m.itard@tudelft.nl). 


