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I Elkiqqr meer belosting
De tarieven voor gas en licht daleq, m?ar d.oor de stijgende

óp riág A",rrr"-.'. ner gie b et ale n hu ishoudens steeds meer'

Michierpiiksrro [:Ï:ï:+ïrui1:ÏËiï"i3ïïi,ïÍïËiÏlli
I e taÍieven vooÍ sas en stroom gaan in heeft' k9. aa19tg.y"t q:],1.P"1liti1:^.^,,

E Lqrrtvs' vvvr 
'ur ",' "'^-iË"ïr"rt 

Het elektriciteitsverbruik per huishou-
zor5 omlaag, lieten Enecc

eindoktoberweten. Grotevoorraden den is grilliger: tussen 
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Bij andere u.rergi.t.uerá,tciers zutten ae Wasmachines' vaatlvassers en iiskasten

prí;i ;;;;r*hilriur. ootàui.n-. 8." go.o" ziln de laatste iaren zuiniger geworden. Een

reden om de tarieven oe tilefi. iiiJin a" níeuwe aanschaffen loont qua verbruik' ex-

gaten te houden. wie slimoverstapí, profi- tra geld neertellen vo:Í :.en 
extra zuinige
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il;".;fukosten letten, is steeds har- smartphones tot extra.eneÍgiekosten.

der nodig. De prijzen van 
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arlir* Door kritisch te bliiven kilken naar de

dalen dan wel, de belastiigïiJï""lt a. priizen die uw energieleverancier u in reke-
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a. uï* wordt sinds ning brengt en door energiezuinige appa-

zor3 ook een zogeheten opslag duurzame raten lt k"l!i' 
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bespaten'

energie geheven ou., gur.t' tËnt' nie tre- maar de extra 2oo euÍo peÍ laar die door al

droegvorigiaurg.lr.op",ttuittto"at",alt die windmolens bii uw energierekening

jaar r9 euro en die stiigt zo cioor komt' is daar waarschijnlilk niet

t rat 237 euto in zoz3, zo blijkt volledig mee te compenseren'

uit een raming van het #;i;- #e ep*f,*q Huishoudenskunnenwelzon-

rievanEconomischeZaken. d*.ga+F,cerFg* nepanelen, aanschaffen: de' 
ouàito,+beraart.."*"ïlg: dffiàÀ;d.i i::,ff?:ïx::ïll#:t:ftË'#.deldhuishoudenzo'nt.Booeuro cnmm:r23'Fmil,= rekening.Eensetgoede zonne-

aan stroom en gas, zo verwacnt 1 ^44.í
a""tÊ"""a"trót c..rt*Á N.- iil euH$ panelen - kosten: 25o euro ex-

derland (ECN). Als de energie- ttutief installatie - wekken

;;iË;;;;;..jai;ruffii,wordtdatin jaarliiks zo'n ro euro aan elektriciteit op'

zoz3 ruim z.ooo euro. Dooráat huishoudens overditbedrag geen

Welkunnenhuishoudenshunkostente-energiebelasting,btwenopslagduurzame
rugbrengen door minder te verbruiken. Uit "n.tii. 

hoevenle betalen, komt de totale

;i,ï;;ffiEcN btiikr aài-t,ri.t oua."t .r besparing op zo'n 50 euÍo per iaar.

goedinslagenomminderaardgastever-uetlsdevraagofditzoblijft:inzotT
bruiken. Tussen 2ooo en zorz d'aalde het wordt het huidige stelsel geëvalueerd' De

iaarlijks aardgasverbruit< per trulstrouoen enige optie die dan overbliift om de ener-

met biina een t*urt. uuJ""t 
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steeas f e- gie;ke;ing te betalen' is om nu al te begin'

ter geÏsoleerd en 85 pÍocent van de cv- nenmetsparen' I


