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Nederlandse bedrijven 
schieten te hulp met 
de winter op komst
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ontspoorde

Kamer: bescherm energieklant beter

David Bremmer
Den Haag

Als klanten na een faillissement ge-
dwongen moeten overstappen, 
moeten bestaande contracten wor-
den gerespecteerd, stellen rege-
ringspartijen VVD, D66 en CDA.

Het is vandaag exact een jaar ge-
leden dat het omvallen van Wel-
kom Energie bekend werd. Het is 

het grootste energie-faillissement 
in ons land ooit. De 90.000 klanten 
werden met toestemming van toe-
zichthouder ACM overgenomen 
door Eneco. Zij kregen hoge tarie-
ven opgelegd, veel hoger dan 
Eneco’s bestaande klanten. Hun 
maandelijkse voorschot steeg met 
honderden euro’s.

,,Het bankroet van Welkom Ener-
gie heeft pijnlijk duidelijk gemaakt 
dat consumenten nu niet goed be-
schermd zijn’’,  stelt Silvio Erkens, 
energiewoordvoerder van de VVD.  
,,Dat moet beter.’’ Volgens Erkens 
dienen contracten van klanten ge-
respecteerd te worden als zij over-
gaan naar een nieuwe leverancier. 
,,En anders hebben gedupeerden 
minimaal recht op dezelfde tarie-

ven als de bestaande klanten.’’
D66 en CDA zitten op dezelfde 

lijn. ,,Wij vinden dat de energie-
contracten mee moeten overgaan’’, 
zegt CDA-Kamerlid Henri Bonten-
bal. Het valt consumenten niet 
kwalijk te nemen dat zij een niet 
solide energiebedrijf hebben geko-
zen. ,,Mensen kunnen niet goed in-
schatten of een energiebedrijf een 
riskante inkoopstrategie heeft en 
gaan er bovendien van uit dat de 
ACM streng toezicht houdt.’’

Betere consumentenbescher-
ming komt wel tegen een prijs. Met 
de hoge energieprijzen van nu is er 
geen leverancier die klanten met 
behoud van lagere tarieven wil 
overnemen. VVD, D66 en CDA 
denken daarom aan de oprichting 

van een fonds, waarin energiebe-
drijven jaarlijks een bepaald bedrag 
inleggen. ,,Dat fonds fungeert als 
een verzekeringspotje waardoor 
klanten tegen dezelfde tarieven 
doorkunnen’’, zegt Raoul Boucke, 
energiewoordvoerder van D66. 

Cruciaal daarbij is volgens Bou-

cke dat de ACM goed toezicht 
houdt ‘om de kans op faillissemen-
ten te verkleinen’. Hij noemt het 
positief dat de financiële eisen 
waaraan energiebedrijven moeten 
voldoen flink zijn opgeschroefd en 
de ACM strenger controleert.

Minister Rob Jetten (Klimaat en 
Energie) laat weten dat hij studeert 
op betere consumentenbescher-
ming. Een wetswijziging is daar-
voor nodig.

Met de voorstellen van VVD, D66 
en CDA wordt ook tegemoetgeko-
men aan de kritiek van de recht-
bank Amsterdam. Die oordeelde 
maandag dat gedupeerde klanten 
bij een energie-faillissement niet 
opgezadeld mogen worden met ho-
gere tarieven.  c P6

Nederlanders van wie het 
energiebedrijf failliet gaat, 
mogen niet meer zo de dupe 
worden als vorig jaar bij 
Welkom Energie. In de Tweede 
Kamer groeit de steun voor het 
maken van betere afspraken.

 c VVD, D66 en CDA willen fonds als verzekeringspotje na faillissement

l 
Mensen kunnen niet 
goed inschatten of 
een energiebedrijf 
een riskante 
inkoopstrategie heeft
 – Henri Bontenbal, CDA-Kamerlid
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Nicole Roelands en Peet Vogels
Lisse/Amsterdam

O
p zaterdag de stad 
in voor een kof-
fietje hier, borrel-
tje daar. Om ver-
volgens met een 
gevulde kleding-
tas en volle maag 

naar huis te gaan. Vroeger zou Renée 
Lamboo haar zaterdag zo invullen, 
maar toen zag ze de lol van besparen 
nog niet in. Totdat ze door de kre-
dietcrisis in de schulden belandde.

Ze gooide het roer om en zag in dat 
bewust leven een feestje kan zijn.  
Inmiddels inspireert ze meer dan 
80.000 volgers op Instagram onder 
de naam PorteRenee en komt deze 
maand haar eerste boek, Money Plan-
ner, uit. ,,Als we nu uit eten gaan, re-
serveren we twee weken van te vo-
ren. Door de voorpret hebben we er 

Sparen voor 
leuke dingen  
is geen straf, 
maar een feestje
Zuinigheid hoeft niet te leiden tot een zuur en saai leven. Geld 
opzijzetten voor leuke dingen kan juist leuk zijn, zeker als je 
het samen doet, ontdekken steeds meer mensen.

 VOORAL SAMEN OP DE CENTEN LETTEN IS IN TREK:                 SPAARKRINGEN SCHIETEN ALS PADDENSTOELEN UIT DE GRONDZUINIG LEVEN

zin in en waarderen we het meer.”
Ze loste haar schulden af en is vele, 

positieve ervaringen rijker. ,,Die le-
vensstijl bracht geen geluk, enkel een 
huis vol spullen. Ik ben afgekickt van 
de gewoonte en niet ongelukkiger. 
Nu komt creativiteit los, maar dan 
vanuit een luxepositie.” Door bij-
voorbeeld samen te koken en de be-
reide gerechten vervolgens op te eten 
op een speciale plek. Dat noemt ze 
een ander soort plezier. ,,Kies de 
manier die voor jou aanspreekt.”

Het spreekt alleen aan als je respect 
hebt voor je eigen prioriteiten, weet 
Marieke Henselmans van Bespaar-
boeken.nl. ,,Zet je uitgaven − los van 
de vaste lasten − op volgorde van be-
langrijkheid. Je begint met besparen 
op zaken die voor jou minder van  
belang zijn. Op die manier blijft het 
leuk.’’

Henselmans ging in de loop der 
jaren met zogenoemde survivors in 

a Zet de verwarming een graadje lager 
aan je vaste lasten, zoals huur of hypo-
theek kun je weinig doen. andere kosten 
echter wel. Vaak gehoord is zet de ver-
warming een graadje lager. dat scheelt 
echt, elke graad lager is zeven procent 
minder gasverbruik. dat kan tientjes per 
maand schelen.

a Kijk kritisch naar abonnementen Het abon-
nement is in opkomst. dat kan variëren van pri-
vate lease van een auto tot maaltijdboxen, was-
machines of streamingdiensten. reuze handig, 
maar bedenk dat je je daarmee soms voor jaren 
vastlegt op maandelijkse uitgaven waar je niet, 
of alleen tegen hoge kosten, vanaf kunt. dat 
maakt besparen moeilijk. 

l 
Toenmalige 
levensstijl 
bracht geen 
geluk, enkel 
een huis vol 
spullen
 – Renée Lamboo
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‘Pakkans voor 
carjacking is 
veel te groot’ 

Raymond Boere
Antwerpen

De 45-jarige coach van Royal Ant-
werp FC zegt maandagnacht te zijn 
opgewacht in de parkeergarage van 
zijn appartement in het Belgische 
Antwerpen. Toen hij rond 00.30 
uur met zijn dure Porsche kwam 
aanrijden, richtte iemand een zak-
lamp en een pistool op hem. Van 
Bommel reed in een reflex achter-
uit de straat op, waar hij tegen een 
geparkeerde Mercedes botste. Daar-
bij ging het alarm af en nam de 
overvaller de benen.

Volgens adviseur André Bouw-
man van het Landelijk Intelligence- 
en Expertisecentrum Voertuigcri-
minaliteit (LIV) komt het met ge-
weld stelen van auto’s, ofwel carjac-
king, in onze contreien bijna niet 
voor. ,,Het is elk jaar hooguit één of 
twee keer. Automobilisten hoeven 
hier zeker niet achterom te kijken 
uit angst dat ze worden beroofd. 
Gelukkig maar.”

Volgens Bouwman is het kapen 
van auto’s onder voertuigcrimine-
len een niet voor hand liggende 
werkwijze. Er bestaan inmiddels 
zoveel technische trucs om dure en 
goed beveiligde auto’s zonder ge-
weld te stelen, dat ze liever niet ie-
mand een pistool op het hoofd 
drukken als dat helemaal niet nodig 
is. ,,Criminelen weten dan één ding 
zeker, de politie duikt er meteen 
bovenop omdat het zo ingrijpend is 
voor slachtoffers. Ze zullen er alles 
aan doen om de daders zo snel mo-
gelijk te pakken”, zegt Bouwman.

Voorsprong
Als het stelen van een auto onge-
merkt lukt, hebben criminelen al 
snel een paar uur voorsprong om 
uit handen van de politie te blijven. 
En dat gaat sommigen bijzonder 
goed af. Professionele bendes heb-
ben zich helemaal gespecialiseerd 
in bepaalde merken. Ze weten pre-

cies hoe ze auto’s open moeten krij-
gen.

Ook particulier rechercheur Jan 
Niemeijer van Bureau Het Loo, die 
is gespecialiseerd in voertuigcrimi-
naliteit, betwijfelt of het stelen van 
de auto van Van Bommel wel echt 
de bedoeling was. ,,Ik zie het niet in 
deze zaak. Als je naar de werkwijze 
van de dader kijkt, had je het toch 
wel anders aangepakt en niet ge-
wacht tot de auto in de garage 
stond. Op straat ben je sneller weg. 
Ik geloof eerder dat het de dader om 
iets anders te doen was. Misschien 
sieraden, geld of een gijzeling.”

Afbreukrisico
Carjacking is volgens Niemeijer in 
Nederland ‘niet meer van deze tijd’. 
Het afbreukrisico is hier veel te 
groot door de vele camera’s boven 
de weg en de alertheid van de poli-
tie bij dit soort zware geweldsinci-
denten. Het komt incidenteel nog 
wel eens voor, maar dan eigenlijk 
alleen met als doel te vluchten na 
het plegen van een ander vergrijp. 
Zo dwong de tramschutter in 
Utrecht een bestuurder zijn auto af 
te staan, nadat hij een aanslag had 
gepleegd. ,,Als je niet gepakt wil 
worden na een misdrijf heb je wie-
len nodig. Anders ga je dit risico 
niet lopen”, zegt Niemeijer. 

Bij de experts wekt tenslotte ook  
het ‘begeerde’ automodel, de Por-
sche Panamera, verbazing op. Ze 
kunnen eigenlijk niet geloven dat 

de dader juist die auto op het oog 
zou hebben gehad. Een Porsche Pa-
namera is niet heel erg in trek bij 
autodieven. Ze zijn moeilijk te ver-
handelen op de tweedehands 
markt. En voor criminele doelein-
den – waarvoor nogal eens snelle 
auto’s worden gestolen – zijn ze ei-
genlijk niet geschikt. Dit type valt 
veel te veel op.

De mislukte poging om met 
geweld de Porsche Panamera 
van voetbalcoach Mark van 
Bommel te stelen, verbaast 
experts. Carjacking zou niet 
populair zijn onder autodieven. 
De pakkans is veel te groot.

 e Mark van Bommel werd maandagnacht in zijn parkeergarage op-
gewacht door een man met een pistool. FOTO EYE4IMAGES

ROTTERDAM

‘Twee keer per week vlees is de max’
In de ontwikkelde wereld zou 
iedereen maximaal twee keer 
per week vlees mogen eten om 
de ergste gevolgen van de kli-
maatcrisis te voorkomen. Dat is 
een van de conclusies uit een 
klimaatrapport dat gisteren is 
gepubliceerd.

Het State of Climate Action 
2022-rapport onderzocht hoe het 
staat met het terugbrengen van de 
wereldwijde uitstoot van broei-
kasgassen. Het doel is om die in 
2030 te hebben gehalveerd om zo 
de temperatuurstijgingen te be-
perken tot plus 1,5 graden.

De onderzoekers concluderen 
dat de wereld nog lang niet genoeg 

doet om dit doel te bereiken, en dat 
het er vooralsnog somber uitziet. 
Daarom doen ze een paar aanbeve-
lingen. 

Zo zouden alle mensen uit Eu-
ropa, Amerika en Oceanië maxi-
maal twee keer per week vlees mo-
gen eten. Daarnaast moet het 
openbaar vervoer zes keer sneller 
worden uitgebreid en moet de 
ontbossing snel worden terugge-

drongen. Ook de kolencentrales 
moeten sneller sluiten. Bovendien 
moet de overheid de financiering 
voor fossiele brandstoffen vijf keer 
sneller afbouwen.

Een van de onderzoekers wees 
op het extreme weer van dit jaar. 
,,De wereld heeft de verwoesting 
gezien door slechts 1,1 graden op-
warming”, zegt Ani Dasgupta. 
,,Elke fractie van een graad is van 
belang om mensen en de planeet 
te beschermen. We zien vooruit-
gang in de strijd tegen klimaatver-
andering, maar we winnen nog 
steeds in geen enkele sector.”

Het rapport worden gepresen-
teerd tijdens de Cop27-klimaattop.
 – Binnenlandredactie

l 
Als je niet gepakt 
wil worden na een 
misdrijf heb je  
wielen nodig
 – Jan Niemeijer, 
particulier rechercheur

 cDe overheid zou 
de financiering voor 
fossiele brandstoffen 
vijf keer sneller 
moeten afbouwen
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 e Esma Mansour 
(rechts) begeleidt drie 
spaarkringen in Am-
sterdam-Noord. ,,Ik 
ben trots op mezelf 
dat ik nu op eigen be-
nen kan staan en blij 
dat ik dit met anderen 
kan doen.’’ FOTO PIM RAS

gesprek. Positieve, optimistische 
mensen die zich met weinig geld 
goed kunnen redden. Hun geheimen, 
gecombineerd met conclusies uit on-
derzoek, schrijft ze op in haar boeken 
en verwerkt ze in lezingen.

,,Het moet leuk blijven, want voor-
komen is beter dan genezen. Praten 
en om hulp vragen is zo belangrijk, 
maar er is een groot taboe op gehol-
pen worden. Niemand wil in dat 
hoekje zitten. Maar zodra bij een 
lezing het taboe eraf is, gaan mensen 
tips roepen en elkaar helpen. Dat is 
leuk.”

Met elkaar iets goeds doen, zoals 
bezuinigen, kan voor binding en 

saamhorigheid zorgen. Volgens so-
cioloog Bram Peper, van de Tilburg 
University, willen mensen van na-
ture bij een groepje horen. We zijn 
nu eenmaal groepsdieren. ,,Ook al is 
de aanleiding niet fijn, door samen 
na te denken en tips te geven kan het 
best een aangenaam gevoel geven.”

Zo ontstaat verbondenheid door 
bijvoorbeeld met de buren in de 
straat, flat of studentenhuis na te 
denken over hoe te besparen op de 
energiekosten. Dat kan vervolgens 
weer leiden tot nieuwe gesprekson-
derwerpen. ,,Zelfs als iedereen ervan 
baalt, ontstaat er nog saamhorigheid, 
want je doet het samen.”

Samenwerken is ook het devies in 
de spaarkringen van Stichting Cash-
2Grow. Nederland telt inmiddels  
38 van deze zelfhulpgroepen. Esma 
Mansour begeleidt drie spaarkringen 
in Amsterdam-Noord. Ze komen we-
kelijks samen om elkaar te inspireren 
geld opzij te zetten voor iets wat ze 
graag willen.

Mansour komt zelf uit Egypte en 
weet hoe het is om minder geld te 
hebben. ,,Ik ben trots op mezelf dat ik 
nu op eigen benen kan staan en blij 
dat ik dit met anderen kan doen.”

In haar groepen zitten mannen 
en vrouwen uit onder meer Syrië,  
Marokko en Nederland. Het aantal 

a Laat de auto vaker staan een 
auto is vaak een geldslurper, ook 
als die de hele week stilstaat. Hoe 
vaak gebruik je een auto eigenlijk? 
elke dag, een keer per week, of 
nog minder? Is de fiets, openbaar 
vervoer of af en toe een huurauto 
geen goedkoper alternatief?

a Stel prioriteiten Hoe noodzake-
lijk is een uitgave? die versleten 
bank kan misschien toch nog wel 
een jaartje mee. en een keertje 
minder naar de bios kan ook wel. 
Maak een lijst met uitgaven en be-
denk welke belangrijk zijn en welke  
minder. 

a Koop huismerken en aanbiedin-
gen ook vaste kosten als bood-
schappen bieden ruimte voor be-
sparing. koop een huismerk of ga 
naar een goedkopere winkel voor 
je boodschappen. en kijk naar aan-
biedingen, als die tenminste goed-
koper zijn dan het huismerk.

deelnemers stijgt en mensen zijn 
enthousiast om aan te sluiten. ,,Je ziet 
echt verbinding tussen de mensen 
ontstaan. Ze steunen elkaar.” Er 
heerst zelfs een familiegevoel bij 
sommigen. De bedoeling van de 
spaarkring is dat het leuk moet zijn. 
Mensen moeten niet uit noodzaak 
hoeven te sparen, maar worden hier-
door sociaal en financieel weerbaar-
der. ,,Samen sparen we voor een be-
paald doel dat voor iedereen anders 
is, bijvoorbeeld een nieuwe fiets, 
computer of dagje uit. Samen kijken 
we wat goedkoper kan en het geld dat 
hierdoor overblijft gaat in een spaar-
pot.”

a Zoek tijdig hulp Zorg dat de pro-
blemen je niet boven het hoofd 
groeien. Zoek hulp als het niet lukt 
om inkomsten en uitgaven in ba-
lans te brengen. Hoe langer ge-
wacht wordt hoe groter het pro-
bleem wordt. Via het nibud, je bank 
of gemeente kan je advies krijgen.

a Kijk kritisch naar 
verzekeringen ook 
uitgaven als verzeke-
ringen moeten  
kritisch bekeken wor-
den. kan het goedko-
per en is de verzeke-
ring wel nodig?

Wat ook kan:  
verhoog je inkomen
Je kunt de inflatie ook te lijf 
gaan door meer inkomen te ver-
garen. Wat zijn de mogelijkhe-
den?
a ga meer uren werken als het 
kan. Met het huidige perso-
neelstekort is de kans dat je 
baas ‘nee’ zegt, klein.
a Vraag om hulp. geen werkge-
ver zit te wachten op stress on-
der het personeel vanwege  
financiële problemen. als het 
bedrijf een ondernemingsraad 
heeft is dat het ideale orgaan 
om bijvoorbeeld een hulprege-
ling mee op te tuigen.
a eis meer loon. als je bedrijf 
aan een nieuwe cao toe is, is dat 
hét moment om je koopkracht 
een zetje te geven. Meer werken 
of een loonsverhoging binnen- 
slepen is natuurlijk lang niet voor 
iedereen weggelegd. Mensen 
met kinderen, of mantelzorgers, 
kunnen vaak niet meer werken 
dan ze al doen.
a kijk waar je recht op hebt. er 
zijn specifieke maatregelen voor 
de lage inkomens, zoals de 
energietoeslag, zorg- en huur-
toeslag. 

 e We douchen korter om op 
energie te besparen. FOTO

DEN HAAG

We zijn korter gaan douchen en kopen vaker tweedehands
Nederlanders zijn het 
afgelopen jaar korter gaan 
douchen en we kiezen eerder 
voor tweedehands kleding. 
Dat blijkt uit een onderzoek 
van I&O Research in opdracht 
van het blad Binnenlandse 
Bestuur.

Al jaren maken ongeveer zeven op 
de tien Nederlanders zich zorgen 
over de CO2-uitstoot en klimaat-
verandering. De onderzoekers van 
I&O Research wilden weten of we 
ook ons gedrag daarop aanpassen. 
Dat gaf een wisselend beeld. Wel-
iswaar was in 2022 een verande-
ring in ons gedrag te zien, maar die 

kwam lang niet altijd voort uit 
zorg om het klimaat. Veel Neder-
landers moesten het ook gedwon-
gen zuiniger aandoen door de 
hoge energierekening. Zo rijden 
we minder auto dan twee jaar ge-
leden, de vorige keer dat dit onder-
zoek werd gehouden. 

In 2020 reden we gemiddeld nog 
zo’n 12.300 kilometer per jaar met 
onze wagen, dit jaar verwachten 
we zo’n 2000 kilometer minder te 
rijden. Dat komt overigens ook 
omdat aan het begin van het jaar 
door de coronamaatregelen meer 
mensen thuiswerkten. Verder zijn 
we dit jaar minder minuten gaan 
douchen: van gemiddeld 7,1 naar 
6,6 minuten per dag. 14 procent 

koopt het liefst tweedehands kle-
ding, bij het vorige onderzoek was 
dat nog 9 procent.

,,Deels is onze gedragsverande-
ring te verklaren door de energie-
crisis en dat we zuiniger aan 
doen’’, zegt onderzoeker Nathalie 
Theelen. ,,Maar niet alle verande-

ringen hebben daar mee te maken. 
Zo zijn we bijvoorbeeld minder 
vlees gaan eten.’’ 

Het aantal vegetariërs en vega-
nisten is niet gegroeid volgens het 
onderzoek, maar wel slaat de rest 
vaker een dagje over met het eten 
van vlees. Nog 44 procent eet elke 
dag vlees, dit was 49 procent in 
2020.

Volgens de onderzoekers ver-
schilt de motivatie om het zuini-
ger aan te doen per leeftijdsgroep. 
Zo gedragen vooral jongeren tot  
34 jaar zich vaker ‘duurzaam’ uit 
overtuiging. Ouderen doen het 
eerder uit financiële overwegin-
gen. ’’
 – Hans van Soest

l 
Deels is onze 
gedragsverandering 
te verklaren door de 
energiecrisis 
 – Nathalie Theelen, onderzoeker


	Sparen voorpagina
	Sparen1
	Sparen2

