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COLUMN GELD

Werkt de
energiecrisis
positief door?

H

et leven wordt snel
duurder. Inflatie is zo’n
woord waar je geen vat
op krijgt. De gevolgen
van inflatie wel. Je merkt dit het
best in de supermarkt. Waar je
normaal voor honderd euro boodschappen deed, betaal je nu snel
120 euro.
Een negatief gevolg. Dit hoor je
ook rondom, iedereen vindt het
spannend. Wat zijn de gevolgen
van de hogere energieprijs voor
jouw portemonnee? De onzekerheid is een bijkomend gevolg. Kun
je het betalen of kom je in de
financiële problemen? Ook een
energieplafond helpt niet om van dit gevoel af te
komen.

Jaap Jongsma is
financieel adviseur bij bureau
Rentmeester
Financieel Advies in Damwâld

De andere kant van inleveren is dat je weer bewuster
wordt van wat je hebt. Je maakt beslissingen om te
voorkomen dat je te veel gaat betalen. Mensen worden creatief. Eten kan je ook korter koken en dan
laten nagaren in een warme deken in een koelbox.
Grootmoeders tijd in een modern jasje.

Je bewust worden dat niet alles
vanzelfsprekend is, maakt je
bescheidener. Onze kinderen en ook
wij hebben dit niet geleerd
Alleen hierover nadenken vind ik al positief. Je bewust worden dat niet alles vanzelfsprekend is, maakt
je bescheidener. Onze kinderen en ook wij hebben dit
niet geleerd. Na de oorlog was er voornamelijk een
stijgende lijn. Van individualisten kunnen we zomaar
weer sociale mensen worden. Die bij elkaar komen
rondom de houtkachel. Gewoon omdat het gezellig is,
maar ook omdat dit scheelt in de stookkosten.
Iets negatiefs kan helpen om verandering te brengen.
Ik mis dit wel in de politieke discussie rondom energie. Hoe kunnen we nu versneld de energietransitie
uitvoeren. Door en gas te besparen en duurzaam de
toekomst in te gaan.
Als consument weet ik niet welke keuze ik moet maken. En wanneer ik een keuze maak is dit dan uitvoerbaar? Er moeten wel arbeidskrachten zijn die het op
redelijke termijn kunnen uitvoeren.
Als financieel dienstverlener merk ik dat er behoefte
aan advies is. Veel klanten willen wel verduurzamen
maar worstelen met deze vraag. Wanneer je het geld
niet hebt, hoe kun je dit dan regelen? Via een hypotheek kun je een energiebespaarbudget bijlenen tot
9000 euro. Er zijn nu ook banken die dit voor bestaande klanten aanbieden tegen lage kosten.
Ook kun je via het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN) een duurzaamheidslening aanvragen. Als
eigenwoningbezitter kun je, afhankelijk van je gemeente, hier tot 15.000 euro lenen via een persoonlijke lening.
Er zijn dus regelingen, maar het is nog niet eenvoudig
om te regelen. Volgens mij is er in Den Haag nog
voldoende werk aan de winkel.

