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A05c 
Met welk doel was u toen in het buitenland? Met welk doel bent u naar het buitenland 
vertrokken ??? 

 Studie 1 
 Werken  2 
 Medische redenen 3 
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 Politieke redenen 5 
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 Anders, te weten ..................................................... 7 
 
 

A06. Tot welke �����À�}�o�l�]�v�P�•�P�Œ�}���‰���Œ���l���v�š���µ���Y�Y�Y�Y�X 

Bevolkingsgroep a. uzelf b. uw moeder c. uw vader d. uw partner 

Creool  1 1 1 1 

Hindostaan  2 2 2 2 

Javaan 3 3 3 3 

Marron  4 4 4 4 

Inheems   5 5 5 5 

Chinees  6 6 6 6 

Gemengd  7 7 7 7 

Anders  8 8 8 8 

�/�v���]���v�����v�����Œ�•�U���À�µ�o���]�v���Y�X ...... ....... ....... ...... 

Nvt (geen partner)    98 

Weet niet  99 99 99 

 
A07. Wat is het geboortedistrict van: �Y�X�� 

Geboortedistrict a. uzelf b. uw moeder c. uw vader d. uw partner 

Paramaribo  1 1 1 1 

Wanica  2 2 2 2 

Commewijne  3 3 3 3 

Saramacca 4 4 4 4 

Coronie  5 5 5 5 

Nickerie  6 6 6 6 

Para  7 7 7 7 

Brokopondo  8 8 8 8 

Marowijne 9 9 9 9 

Sipaliwini 10 10 10 10 
niet in Suriname 

geboren/ nvt  
98 98 98 98 

Weet niet  99 99 99 
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Alstublieft, uw eindnota

Beste heer Ganzeboom,

Dit is uw eindnota. U ontvangt nog ¤ 25,10 terug. U ontvangt dit bedrag voor 24 januari 2019 terug op uw 

rekeningnummer. De precieze berekening van uw eindnota vindt u op de volgende pagina’s.

Uw eindnota

Op de eindnota berekenen we de kosten tot de einddatum van uw contract. Heeft u een nieuw contract 

afgesloten? Dan ontvangt u hierover apart bericht.

Uw laatste termijnbedrag op uw eindnota

Op de eindnota verrekenen we alle termijnbedragen die we tot nu toe hebben berekend. Heeft u de laatste 

termijn van uw contract nog niet betaald? Dan trekken we dit af van het bedrag dat u van ons terug krijgt.

Minder geld terug dan verwacht?

Per 1 januari 2019 zijn de overheidsheffingen (energiebelasting en opslag duurzame energie) gestegen. 

Deze kosten zijn verwerkt in uw nota. Hierdoor krijgt u wellicht minder geld terug dan verwacht.

Heeft u nog vragen?

Op eneco.nl/nota geven we meer uitleg over nota’s. U kunt ons ook bellen op 088 - 8 955 955 (u betaalt 

uw gebruikelijke belkosten).

Met vriendelijke groet,

      

Julien Boonen

Directeur
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Samenvatting van uw eindnota

We storten het bedrag van ¤ 25,10 uiterlijk 24 januari 2019 terug op uw rekening NL84INGB0003847468.

U ontvangt deze eindnota omdat de contracten die op deze nota staan zijn beëindigd. Heeft u onlangs voor een nieuw contract 

gekozen? Dan krijgt u hierover apart bericht. Hieronder ziet u de berekening van uw eindnota. 

Omschrijving Bedrag

Kosten over de afgelopen periode

1.

Leveringskosten van stroom en gas

¤

89,61

2.

Overheidsheffingen op stroom en gas, dit dragen we af aan de overheid

¤

-169,67

3.

Netbeheerkosten op stroom en gas, dit dragen we af aan uw netbeheerder

¤

203,64

___________________+

Totale kosten over deze eindnota (incl. ¤ 21,45 btw) ¤ 123,58 +

De verrekening van uw eindnota

Af: In rekening gebrachte termijnbedragen ¤ 148,68 -

Totaal van deze nota

Door u te ontvangen  (incl. ¤ 4,31 btw) ¤ 25,10 -

Verrekende termijnbedragen

De afgelopen periode hebben we u elke maand een termijnbedrag in rekening gebracht. Deze termijnbedragen verrekenen we op 

deze nota met uw kosten over afgelopen periode. Hieronder ziet u welk termijnbedrag we in welke maand hebben berekend. 

De berekening van uw nota gaat er dus van uit dat u al deze termijnbedragen heeft betaald.

Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag

2018-06 ¤ 21,24 2018-07 ¤ 21,24 2018-08 ¤ 21,24 2018-09 ¤ 21,24

2018-10 ¤ 21,24 2018-11 ¤ 21,24 2018-12 ¤ 21,24

Totaal in rekening gebrachte termijnbedragen ¤ 148,68
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Nieuwsgierig naar het verbruik waarop deze nota is gebaseerd?

In de tabel staan de standen die wij hebben gebruikt voor deze nota en de totalen voor stroom en gas. De vermelde kosten zijn alle

kosten voor stroom en gas, inclusief de vaste leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.

Meer inzicht? Kijk ook eens in de Eneco app.

Product Datum stand Eindstand Verbruik Totale kosten per product

Stroom

Stroom daltarief 8 januari 2019 520 184

kWh

Stroom normaaltarief 8 januari 2019 590 227

kWh

___________________

Totaal verbruik stroom

411

kWh

¤ 19,47

Gas

Totaal verbruik gas

8 januari 2019 47 5

m

3

¤ 104,11

Bent u zuiniger of minder zuinig geweest?

We willen u graag vertellen of u dit jaar zuiniger of minder zuinig met energie bent omgegaan. Vergelijk uw verbruik in de tabel

hierboven met het verbruik van vorig jaar of 2 jaar terug. Is uw verbruik op deze nota lager? Dan bent u dus zuiniger geweest.

Product 1 jaar terug 2 jaar terug

Stroom

Stroom normaaltarief 309 kWh 727 kWh

Stroom daltarief 283 kWh 225 kWh

Totaal stroom

592 kWh 952 kWh

Gas

Totaal gas

37 m

3

63 m

3

Verbruikt u meer of minder dan vergelijkbare huishoudens?

Ten slotte kunt u uw verbruik vergelijken met gemiddelde huishoudens in Nederland.  Stroom vergelijkt u op basis van het aantal

bewoners. Bij gas en warmte vergelijkt u door te kijken naar het type woning.

Wilt u hulp bij energie besparen? Kijk eens op eneco.nl/slim-met-energie of milieucentraal.nl.

Samenstelling huishouden Verbruik stroom Type woning Verbruik gas

1 persoonshuishouden 1900 kWh Vrijstaande woning

2050 m

3

2 persoonshuishouden 3050 kWh Hoekwoning 1575 m

3

3 persoonshuishouden 4050 kWh Maisonnette 1425 m

3

4 persoonshuishouden 4250 kWh Tussenwoning 1175 m

3

5 persoonshuishouden en groter 4450 kWh Flat/appartement 0875 m

3

Gemiddeld 3100 kWh Gemiddeld 1300 m

3
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Al uw stroom is duurzaam

 

We zijn verplicht u te vertellen waar wij onze stroom vandaan halen. Komt dat goed uit. Want daar zijn we hartstikke trots op. Alle 

huishoudens en kleinzakelijke klanten bij Eneco kunnen namelijk alleen kiezen voor Eneco EcoStroom

®

 of Eneco HollandseWind

®

 en 

die stroom wordt opgewekt door hernieuwbare bronnen. En dat betekent 0 gram CO

2

-uitstoot.
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Begrip Toelichting

Leveringskosten

voor stroom en gas

De kosten die wij u in rekening brengen voor de levering van stroom en gas bestaan uit 2 delen:

• Variabele leveringskosten; dit zijn de kosten voor de door u verbruikte hoeveelheid (kWh of m

3

) vermenigvuldigd met

de met u overeengekomen prijs,

• Vaste leveringskosten (voorheen vastrecht genoemd) zijn de kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik.

Overheidsheffingen

op stroom en gas

(af te dragen aan de

Belastingdienst)

De overheid heft per kWh stroom en m

3

gas belasting. Wij dragen dit af aan de Belastingdienst:

• Energiebelasting; een heffing op stroom en gas ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie

om te gaan,

• Opslag duurzame energie; een opslag op stroom en gas ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame

energie te dekken.

Netbeheerkosten

voor stroom en gas

(door uw regionale

netbeheerder)

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en voor het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op

de website van uw netbeheerder. Het bedrag wordt door ons namens de netbeheerder bij u in rekening gebracht. Wie uw

netbeheerder is, is op de nota aangegeven. Op eneco.nl/netbeheerder kunt u meer informatie vinden over uw

netbeheerder.

Warmte, Toon,

abonnementen,

Onder deze post berekenen wij alle andere producten van Eneco naast stroom en gas. Een uitsplitsing van de bedragen

vindt u in de specificatie. Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende websites:

overige kosten en • Warmte, Koude en Warmtapwater

eneco.nl/warmte

kortingen • Toon:

eneco.nl/toonsupport

• Verwarmingsapparatuur en onderhoud:

eneco.nl/cv-en-onderhoud

• Administratiekosten: eneco.nl/betalen

Btw De btw betaalt u over alle leveringskosten, overheidsheffingen, netbeheerkosten en overige producten en diensten tenzij

anders aangegeven op de nota.

Nieuw termijnbedrag Wij hebben uw nieuwe termijnbedrag berekend op basis van uw verbruik in de afgelopen periode en de huidige en te

verwachten prijzen. Als u verwacht dat uw verbruik de komende periode flink zal wijzigen, dan raden wij u aan het

termijnbedrag aan te laten passen.

EAN-code De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen herkennen. Elke stroom- en gasaansluiting in

Nederland heeft een EAN-code.

Meterstanden

Dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt hebben om uw verbruik in de afgelopen periode te berekenen. Onder de

meterstanden staat aangegeven hoe wij de standen hebben ontvangen. Staat er een sterretje, dan is er sprake van een

berekening. Deze maken wij met het historisch verbruik dat bekend is op uw adres.

Enkeltarief,

normaaltarief

en daltarief

U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief)

afgerekend. Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, kunt u er voor kiezen dat u voor het verbruik in de daluren

het daltarief betaalt. De daluren zijn van 23:00 tot 7:00 uur, in het weekeinde en op feestdagen. In de overige uren

betaalt u dan het normaaltarief. In delen van Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen op 21:00 uur. Dit is

afhankelijk van uw netbeheerder.

Correctiefactoren gas

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en

hoogteligging:

• De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m

3

) gas. De netbeheerder van het landelijk

gastransportnet stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast,

• Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter geen correctie

toepast op de temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij het met een standaardfactor.

• Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging. Hoogteligging betekent de hoogte boven NAP.

Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het volume met een standaardfactor.

U ziet het totaal van deze factoren bij “Uw verbruik over afgelopen periode” in de kolom “factor”.

Terugleververgoeding

Wekt u zelf stroom op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? U kunt deze stroom direct gebruiken. De stroom die u niet direct

gebruikt, levert u via uw aansluiting terug aan het openbare net. Dit heet teruglevering. Gebruikt u op een bepaald

moment meer stroom dan u kunt opwekken, dan gebruikt u stroom uit het openbare net. De door u teruggeleverde en

verbruikte hoeveelheid stroom mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt dus alleen

uw netto verbruik per jaar

(*)

.

Wij salderen de teruggeleverde stroom eerst met de verbruikte stroom op uw normaaltarief telwerk. Blijft er nog

teruggeleverde stroom over, dan salderen wij dat met uw verbruik op het daltarief telwerk.

Blijkt na deze verrekening dat u meer stroom heeft teruggeleverd dan verbruikt, dan ontvangt u hiervoor van ons een

terugleververgoeding.

* Loopt de meter achteruit als u teruglevert, dan registreert de meter altijd uw nettoverbruik.

Vermindering

energiebelasting

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid energie minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De

energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per stroomaansluiting per jaar. Dit kan ook ¤ 0,- zijn als

er geen sprake is van een verblijfsfunctie, of als u geen stroom heeft afgenomen.
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Uw meterstanden en verbruik

Meterstanden zijn erg belangrijk voor ons. We vragen ze op via uw slimme meter of we vragen u ze door te geven aan ons. We

gebruiken uw meterstanden om uit te rekenen hoeveel u heeft verbruikt. In de tabel hieronder ziet u per periode uw verbruik. Dit

doen we omdat uw tarief tussentijds gewijzigd kan zijn, door bijvoorbeeld veranderende overheidsheffingen. Ook laten we het per

tariefsoort zien, zoals bijvoorbeeld daltarief en normaal tarief, teruglevering, gas, warmte, enzovoort.

Verbruik

eindstand - beginstand

= verschil x factor = verbruik

Stroom daltarief

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 353  

1

336 17 1 17 kWh

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 513  

1

353 160 1 160 kWh

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 520  

1

513 7 1 7 kWh

Stroom normaaltarief

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 379  

1

363 16 1 16 kWh

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 587  

1

379 208 1 208 kWh

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 590  

1

587 3 1 3 kWh

Gas

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 42  

1

42 0 0 m

3

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 47  

1

42 5 1 5 m

3

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 47  

1

47 0 0 m

3

1

Deze stand is op afstand uitgelezen uit uw slimme meter

1 Leveringskosten voor stroom en gas

Hieronder hebben we uitgerekend hoeveel u betaalt voor alleen stroom en gas. En die berekening is heel simpel. Uw verbruik maal

uw tarief. De gebruikte tarieven zijn afhankelijk van uw contract. Daarom staat de naam van uw contract vermeld in de tabel.

Natuurlijk is het leveringstarief gelijk aan het tarief in uw contract of in de tariefcommunicatie die u van ons ontvangt.

Uw contract: Eneco EcoStroom®

aantal x tarief = bedrag

Verbruik Ecostroom (enkeltarief)

Van 27-05-2018 tot

01-07-2018

33 kWh ¤ 0,07118 ¤ 2,35

Van 01-07-2018 tot

01-01-2019

368 kWh ¤ 0,07838 ¤ 28,84

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,10303 ¤ 1,03

Vaste leveringskosten voor stroom

Van 07-06-2018 tot

08-01-2019

7,026 maand ¤ 3,95833 ¤ 27,81

+

Subtotaal voor Levering van stroom

¤

60,03

Uw contract: Eneco AardGas

aantal x tarief = bedrag

Verbruik AardGas

Van 27-05-2018 tot

01-07-2018

0 m

3

¤ 0,00

Van 01-07-2018 tot

01-01-2019

5 m

3

¤ 0,35244 ¤ 1,77

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

0 m

3

¤ 0,00

Regiotoeslag AardGas (regio 3)

Van 27-05-2018 tot

08-01-2019

5 m

3

¤ 0,00000 ¤ 0,00

Vaste leveringskosten voor gas

Van 07-06-2018 tot

08-01-2019

7,026 maand ¤ 3,95833 ¤ 27,81

+

Subtotaal voor Levering van gas

¤

29,58

Totaalbedrag voor leveringskosten voor stroom en gas ¤ 89,61

2 Overheidsheffingen op stroom en gas

Naast de kosten voor stroom en gas, heft de overheid belastingen en toeslagen op het gebruik van stroom en gas. Deze bedragen

dragen wij direct af aan de overheid. De overheidsheffingen veranderen jaarlijks per 1 januari. Daarom ziet u een berekening over

de periode voor 1 januari en een berekening over de periode na 1 januari. In de voorbeeldberekening op uw contract ziet u alleen

de overheidsheffingen die golden op het moment dat het contract is gemaakt.

Energiebelasting op levering van stroom

aantal x tarief = bedrag

Energiebelasting stroom 0-10.000 kWh

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

401 kWh ¤ 0,12654 ¤ 50,75

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,11934 ¤ 1,18

Opslag duurzame energie stroom 0-10.000 kWh

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

401 kWh ¤ 0,01597 ¤ 6,40

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,02287 ¤ 0,23

Vermindering energiebelasting

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

0,6 jaar ¤ 373,33340- ¤ 224,00-
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Samenvatting van uw eindnota

We storten het bedrag van ¤ 25,10 uiterlijk 24 januari 2019 terug op uw rekening NL84INGB0003847468.

U ontvangt deze eindnota omdat de contracten die op deze nota staan zijn beëindigd. Heeft u onlangs voor een nieuw contract 

gekozen? Dan krijgt u hierover apart bericht. Hieronder ziet u de berekening van uw eindnota. 

Omschrijving Bedrag

Kosten over de afgelopen periode

1.

Leveringskosten van stroom en gas

¤

89,61

2.

Overheidsheffingen op stroom en gas, dit dragen we af aan de overheid

¤

-169,67

3.

Netbeheerkosten op stroom en gas, dit dragen we af aan uw netbeheerder

¤

203,64

___________________+

Totale kosten over deze eindnota (incl. ¤ 21,45 btw) ¤ 123,58 +

De verrekening van uw eindnota

Af: In rekening gebrachte termijnbedragen ¤ 148,68 -

Totaal van deze nota

Door u te ontvangen  (incl. ¤ 4,31 btw) ¤ 25,10 -

Verrekende termijnbedragen

De afgelopen periode hebben we u elke maand een termijnbedrag in rekening gebracht. Deze termijnbedragen verrekenen we op 

deze nota met uw kosten over afgelopen periode. Hieronder ziet u welk termijnbedrag we in welke maand hebben berekend. 

De berekening van uw nota gaat er dus van uit dat u al deze termijnbedragen heeft betaald.

Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag Maand Bedrag

2018-06 ¤ 21,24 2018-07 ¤ 21,24 2018-08 ¤ 21,24 2018-09 ¤ 21,24

2018-10 ¤ 21,24 2018-11 ¤ 21,24 2018-12 ¤ 21,24

Totaal in rekening gebrachte termijnbedragen ¤ 148,68
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Nieuwsgierig naar het verbruik waarop deze nota is gebaseerd?

In de tabel staan de standen die wij hebben gebruikt voor deze nota en de totalen voor stroom en gas. De vermelde kosten zijn alle

kosten voor stroom en gas, inclusief de vaste leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten.

Meer inzicht? Kijk ook eens in de Eneco app.

Product Datum stand Eindstand Verbruik Totale kosten per product

Stroom

Stroom daltarief 8 januari 2019 520 184

kWh

Stroom normaaltarief 8 januari 2019 590 227

kWh

___________________

Totaal verbruik stroom

411

kWh

¤ 19,47

Gas

Totaal verbruik gas

8 januari 2019 47 5

m

3

¤ 104,11

Bent u zuiniger of minder zuinig geweest?

We willen u graag vertellen of u dit jaar zuiniger of minder zuinig met energie bent omgegaan. Vergelijk uw verbruik in de tabel

hierboven met het verbruik van vorig jaar of 2 jaar terug. Is uw verbruik op deze nota lager? Dan bent u dus zuiniger geweest.

Product 1 jaar terug 2 jaar terug

Stroom

Stroom normaaltarief 309 kWh 727 kWh

Stroom daltarief 283 kWh 225 kWh

Totaal stroom

592 kWh 952 kWh

Gas

Totaal gas

37 m

3

63 m

3

Verbruikt u meer of minder dan vergelijkbare huishoudens?

Ten slotte kunt u uw verbruik vergelijken met gemiddelde huishoudens in Nederland.  Stroom vergelijkt u op basis van het aantal

bewoners. Bij gas en warmte vergelijkt u door te kijken naar het type woning.

Wilt u hulp bij energie besparen? Kijk eens op eneco.nl/slim-met-energie of milieucentraal.nl.

Samenstelling huishouden Verbruik stroom Type woning Verbruik gas

1 persoonshuishouden 1900 kWh Vrijstaande woning

2050 m

3

2 persoonshuishouden 3050 kWh Hoekwoning 1575 m

3

3 persoonshuishouden 4050 kWh Maisonnette 1425 m

3

4 persoonshuishouden 4250 kWh Tussenwoning 1175 m

3

5 persoonshuishouden en groter 4450 kWh Flat/appartement 0875 m

3

Gemiddeld 3100 kWh Gemiddeld 1300 m

3
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Al uw stroom is duurzaam

 

We zijn verplicht u te vertellen waar wij onze stroom vandaan halen. Komt dat goed uit. Want daar zijn we hartstikke trots op. Alle 

huishoudens en kleinzakelijke klanten bij Eneco kunnen namelijk alleen kiezen voor Eneco EcoStroom

®

 of Eneco HollandseWind

®

 en 

die stroom wordt opgewekt door hernieuwbare bronnen. En dat betekent 0 gram CO

2

-uitstoot.
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Begrip Toelichting

Leveringskosten

voor stroom en gas

De kosten die wij u in rekening brengen voor de levering van stroom en gas bestaan uit 2 delen:

• Variabele leveringskosten; dit zijn de kosten voor de door u verbruikte hoeveelheid (kWh of m

3

) vermenigvuldigd met

de met u overeengekomen prijs,

• Vaste leveringskosten (voorheen vastrecht genoemd) zijn de kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik.

Overheidsheffingen

op stroom en gas

(af te dragen aan de

Belastingdienst)

De overheid heft per kWh stroom en m

3

gas belasting. Wij dragen dit af aan de Belastingdienst:

• Energiebelasting; een heffing op stroom en gas ingevoerd om verbruikers te stimuleren zuinig en bewust met energie

om te gaan,

• Opslag duurzame energie; een opslag op stroom en gas ingevoerd om de uitgaven ter stimulering van duurzame

energie te dekken.

Netbeheerkosten

voor stroom en gas

(door uw regionale

netbeheerder)

Dit zijn de kosten voor uw aansluiting en voor het transport door de netbeheerder. De opbouw van deze kosten vindt u op

de website van uw netbeheerder. Het bedrag wordt door ons namens de netbeheerder bij u in rekening gebracht. Wie uw

netbeheerder is, is op de nota aangegeven. Op eneco.nl/netbeheerder kunt u meer informatie vinden over uw

netbeheerder.

Warmte, Toon,

abonnementen,

Onder deze post berekenen wij alle andere producten van Eneco naast stroom en gas. Een uitsplitsing van de bedragen

vindt u in de specificatie. Meer informatie over deze producten vindt u op de volgende websites:

overige kosten en • Warmte, Koude en Warmtapwater

eneco.nl/warmte

kortingen • Toon:

eneco.nl/toonsupport

• Verwarmingsapparatuur en onderhoud:

eneco.nl/cv-en-onderhoud

• Administratiekosten: eneco.nl/betalen

Btw De btw betaalt u over alle leveringskosten, overheidsheffingen, netbeheerkosten en overige producten en diensten tenzij

anders aangegeven op de nota.

Nieuw termijnbedrag Wij hebben uw nieuwe termijnbedrag berekend op basis van uw verbruik in de afgelopen periode en de huidige en te

verwachten prijzen. Als u verwacht dat uw verbruik de komende periode flink zal wijzigen, dan raden wij u aan het

termijnbedrag aan te laten passen.

EAN-code De EAN-code is een uniek nummer waarmee wij uw aansluiting kunnen herkennen. Elke stroom- en gasaansluiting in

Nederland heeft een EAN-code.

Meterstanden

Dit zijn de begin- en eindstanden die wij gebruikt hebben om uw verbruik in de afgelopen periode te berekenen. Onder de

meterstanden staat aangegeven hoe wij de standen hebben ontvangen. Staat er een sterretje, dan is er sprake van een

berekening. Deze maken wij met het historisch verbruik dat bekend is op uw adres.

Enkeltarief,

normaaltarief

en daltarief

U betaalt het enkeltarief als uw meter één (actief) telwerk heeft. Al het verbruik wordt tegen dezelfde prijs (het enkeltarief)

afgerekend. Wanneer uw meter twee (actieve) telwerken heeft, kunt u er voor kiezen dat u voor het verbruik in de daluren

het daltarief betaalt. De daluren zijn van 23:00 tot 7:00 uur, in het weekeinde en op feestdagen. In de overige uren

betaalt u dan het normaaltarief. In delen van Brabant en Limburg beginnen de daluren op werkdagen op 21:00 uur. Dit is

afhankelijk van uw netbeheerder.

Correctiefactoren gas

De meterstand op uw gasmeter wordt achteraf gecorrigeerd voor calorische waarde en (eventueel) voor temperatuur en

hoogteligging:

• De calorische waarde is de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m

3

) gas. De netbeheerder van het landelijk

gastransportnet stelt maandelijks de calorische waarde van het geleverde gas vast,

• Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de temperatuur in uw gasmeter. Als uw meter geen correctie

toepast op de temperatuur van het geleverde gas, corrigeren wij het met een standaardfactor.

• Het volume van het geleverde gas is afhankelijk van de hoogteligging. Hoogteligging betekent de hoogte boven NAP.

Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het volume met een standaardfactor.

U ziet het totaal van deze factoren bij “Uw verbruik over afgelopen periode” in de kolom “factor”.

Terugleververgoeding

Wekt u zelf stroom op, bijvoorbeeld met zonnepanelen? U kunt deze stroom direct gebruiken. De stroom die u niet direct

gebruikt, levert u via uw aansluiting terug aan het openbare net. Dit heet teruglevering. Gebruikt u op een bepaald

moment meer stroom dan u kunt opwekken, dan gebruikt u stroom uit het openbare net. De door u teruggeleverde en

verbruikte hoeveelheid stroom mag u op jaarbasis tegen elkaar wegstrepen. Dat noemen we salderen. U betaalt dus alleen

uw netto verbruik per jaar

(*)

.

Wij salderen de teruggeleverde stroom eerst met de verbruikte stroom op uw normaaltarief telwerk. Blijft er nog

teruggeleverde stroom over, dan salderen wij dat met uw verbruik op het daltarief telwerk.

Blijkt na deze verrekening dat u meer stroom heeft teruggeleverd dan verbruikt, dan ontvangt u hiervoor van ons een

terugleververgoeding.

* Loopt de meter achteruit als u teruglevert, dan registreert de meter altijd uw nettoverbruik.

Vermindering

energiebelasting

Elk huishouden heeft een bepaalde hoeveelheid energie minimaal nodig, hierover hoeft u geen belasting te betalen. De

energiebelasting wordt daarom verminderd met een vast bedrag per stroomaansluiting per jaar. Dit kan ook ¤ 0,- zijn als

er geen sprake is van een verblijfsfunctie, of als u geen stroom heeft afgenomen.
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Uw meterstanden en verbruik

Meterstanden zijn erg belangrijk voor ons. We vragen ze op via uw slimme meter of we vragen u ze door te geven aan ons. We

gebruiken uw meterstanden om uit te rekenen hoeveel u heeft verbruikt. In de tabel hieronder ziet u per periode uw verbruik. Dit

doen we omdat uw tarief tussentijds gewijzigd kan zijn, door bijvoorbeeld veranderende overheidsheffingen. Ook laten we het per

tariefsoort zien, zoals bijvoorbeeld daltarief en normaal tarief, teruglevering, gas, warmte, enzovoort.

Verbruik

eindstand - beginstand

= verschil x factor = verbruik

Stroom daltarief

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 353  

1

336 17 1 17 kWh

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 513  

1

353 160 1 160 kWh

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 520  

1

513 7 1 7 kWh

Stroom normaaltarief

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 379  

1

363 16 1 16 kWh

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 587  

1

379 208 1 208 kWh

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 590  

1

587 3 1 3 kWh

Gas

Van

27-05-2018

tot

01-07-2018 42  

1

42 0 0 m

3

Van

01-07-2018

tot

01-01-2019 47  

1

42 5 1 5 m

3

Van

01-01-2019

tot

08-01-2019 47  

1

47 0 0 m

3

1

Deze stand is op afstand uitgelezen uit uw slimme meter

1 Leveringskosten voor stroom en gas

Hieronder hebben we uitgerekend hoeveel u betaalt voor alleen stroom en gas. En die berekening is heel simpel. Uw verbruik maal

uw tarief. De gebruikte tarieven zijn afhankelijk van uw contract. Daarom staat de naam van uw contract vermeld in de tabel.

Natuurlijk is het leveringstarief gelijk aan het tarief in uw contract of in de tariefcommunicatie die u van ons ontvangt.

Uw contract: Eneco EcoStroom®

aantal x tarief = bedrag

Verbruik Ecostroom (enkeltarief)

Van 27-05-2018 tot

01-07-2018

33 kWh ¤ 0,07118 ¤ 2,35

Van 01-07-2018 tot

01-01-2019

368 kWh ¤ 0,07838 ¤ 28,84

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,10303 ¤ 1,03

Vaste leveringskosten voor stroom

Van 07-06-2018 tot

08-01-2019

7,026 maand ¤ 3,95833 ¤ 27,81

+

Subtotaal voor Levering van stroom

¤

60,03

Uw contract: Eneco AardGas

aantal x tarief = bedrag

Verbruik AardGas

Van 27-05-2018 tot

01-07-2018

0 m

3

¤ 0,00

Van 01-07-2018 tot

01-01-2019

5 m

3

¤ 0,35244 ¤ 1,77

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

0 m

3

¤ 0,00

Regiotoeslag AardGas (regio 3)

Van 27-05-2018 tot

08-01-2019

5 m

3

¤ 0,00000 ¤ 0,00

Vaste leveringskosten voor gas

Van 07-06-2018 tot

08-01-2019

7,026 maand ¤ 3,95833 ¤ 27,81

+

Subtotaal voor Levering van gas

¤

29,58

Totaalbedrag voor leveringskosten voor stroom en gas ¤ 89,61

2 Overheidsheffingen op stroom en gas

Naast de kosten voor stroom en gas, heft de overheid belastingen en toeslagen op het gebruik van stroom en gas. Deze bedragen

dragen wij direct af aan de overheid. De overheidsheffingen veranderen jaarlijks per 1 januari. Daarom ziet u een berekening over

de periode voor 1 januari en een berekening over de periode na 1 januari. In de voorbeeldberekening op uw contract ziet u alleen

de overheidsheffingen die golden op het moment dat het contract is gemaakt.

Energiebelasting op levering van stroom

aantal x tarief = bedrag

Energiebelasting stroom 0-10.000 kWh

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

401 kWh ¤ 0,12654 ¤ 50,75

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,11934 ¤ 1,18

Opslag duurzame energie stroom 0-10.000 kWh

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

401 kWh ¤ 0,01597 ¤ 6,40

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

10 kWh ¤ 0,02287 ¤ 0,23

Vermindering energiebelasting

Van 27-05-2018 tot

01-01-2019

0,6 jaar ¤ 373,33340- ¤ 224,00-
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Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

0,019 jaar ¤ 311,62340- ¤ 5,97-

+

Subtotaal voor Energiebelasting op levering van stroom

¤

-171,41

Energiebelasting op levering van gas

aantal x tarief = bedrag

Energiebelasting op gas (0-5.000 m3)

Van 01-10-2018 tot

01-01-2019

5 m

3

¤ 0,31461 ¤ 1,57

Opslag duurzame energie gas 0-5.000 m3

Van 01-10-2018 tot

01-01-2019

5 m

3

¤ 0,03449 ¤ 0,17

+

Subtotaal voor Energiebelasting op levering van gas

¤

1,74

Totaalbedrag voor overheidsheffingen op stroom en gas

¤ -169,67

3 Netbeheerkosten voor stroom en gas

Om stroom en gas bij u in de woning te krijgen, maakt u gebruik van het openbaar stroom- en gasnetwerk van de regionale

netbeheerder. U betaalt hiervoor een vaste vergoeding, afhankelijk van uw aansluiting. Deze bedragen dragen we direct af aan uw

netbeheerder. Deze tarieven veranderen jaarlijks per 1 januari. Daarom ziet u een berekening voor 1 januari en een berekening na

1 januari. In de voorbeeldberekening op uw contract ziet u alleen de netbeheertarieven die golden op het moment dat het contract

is gemaakt. Uw netbeheerder voor stroom en gas is Stedin Netbeheer B.V.

Meer weten over uw netbeheerder? Kijk eens op eneco.nl/netbeheerder.

Netbeheerkosten voor stroom

aantal x tarief = bedrag

Stedin tarief t/m 3x25 amp

Van 07-06-2018 tot

01-08-2018

55 dgn ¤ 0,64917 ¤ 35,71

Van 01-08-2018 tot

01-01-2019

153 dgn ¤ 0,59375 ¤ 90,83

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

7 dgn ¤ 0,61383 ¤ 4,31

+

Subtotaal voor Netbeheerkosten voor stroom

¤

130,85

Netbeheerkosten voor gas

aantal x tarief = bedrag

Stedin tarief t/m G6, sjv <=500

Van 07-06-2018 tot

01-08-2018

55 dgn ¤ 0,35622 ¤ 19,59

Van 01-08-2018 tot

01-01-2019

153 dgn ¤ 0,33251 ¤ 50,88

Van 01-01-2019 tot

08-01-2019

7 dgn ¤ 0,33166 ¤ 2,32

+

Subtotaal voor Netbeheerkosten voor gas

¤

72,79

Totaalbedrag voor netbeheerkosten voor stroom en gas

¤

203,64

Uw EAN-codes

- Stroom: 871687400000465561

- Gas: 871687400000465578

Moet u btw-aangifte doen? Hieronder ziet u de benodigde informatie van alle partijen waarvoor op deze factuur bedragen zijn berekend. De door u betaalde

netbeheerkosten voor stroom en gas dragen wij af aan de hieronder vermelde netbeheerder(s).

Eneco Consumenten B.V., Postbus 1014, 3000 BA Rotterdam, KvK nr. 24324527, btw nr. NL810073882B01

Stedin Netbeheer B.V., Postbus 49 3000 AA Rotterdam, KvK nr. 24289101, btw nr. NL807517410B01
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M05.  
Hieronder volgt een aantal maatregelen die de overheid kan nemen voor de economie. 
Geef [I4]aan in welke mate u voor- of tegenstander bent van die maatregelen. (Kruist u op 
elke regel één antwoord aan) 

 
Sterke 
voor-

stander 

Voor-
stander 

Noch voor- 
noch 

tegen-
stander 

Tegen-
stander 

Sterke 
tegen-
stander 

Weet 
niet 

a. 
 

Bezuinigen op de 
overheidsuitgaven  

1 2 3 4 5 8 

b. 
 
 

Overheidssteun voor  
projecten om nieuwe 
banen te creëren 

1 2 3 4 5 8 

c. 
 
 

Minder overheids-
bemoeienis met het 
bedrijfsleven 

1 2 3 4 5 8 

d. 
 
 
 

Steun aan de industrie 
voor de ontwikkeling 
van nieuwe producten 
en technologieën 

1 2 3 4 5 8 

e. 
 
 

Steun aan inkrimpende 
bedrijfst[I5]akken om 
banen te redden 

1 2 3 4 5 8 

f. 
 
 

De werkweek verkorten 
om meer banen te 
creëren  

1 2 3 4 5 8 

 

M06.  

Hieronder vindt u een lijst met verschillende domeinen van overheidsuitgaven. Geef aan of 
u zou willen dat de overheid meer of minder geld besteedt aan elk domein.  
Denk eraan �����š�����o�•���µ���^�À�����o���u�����Œ�_���Ì���P�š�U�����]�š�������v�������o���•�š�]�v�P�À���Œ�Z�}�P�]�v�P���š�}�š���P���À�}�o�P���l���v���Z���������v�X 
(Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

 
 

          

Veel 
meer 
besteden 

Meer 
besteden 

Evenveel 
besteden 
als nu 

Minder 
besteden 

Veel 
minder 
besteden 

Weet 
niet 

a. Milieu 1 2 3 4 5 8 

b. Gezondheidszorg 1 2 3 4 5 8 

c. 
Politie en 
ordehandhaving 

1 2 3 4 5 8 

d. Onderwijs 1 2 3 4 5 8 

e. 
 

Leger en defensie 1 2 3 4 5 8 

f. Pensioenen 1 2 3 4 5 8 

g. 
Werkloosheidsuitkerin
gen  

1 2 3 4 5 8 

h. Cultuur en kunst 1 2 3 4 5 8 
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M07.  
Vindt u, over het algemeen, dat het wel of niet de verantwoordelijkheid van de overheid is 
�}�u�Y (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

      
Zeker 
wel 

Misschien 
wel 

Misschien  
niet 

Zeker 
niet 

Weet 
niet 

a. 
 

�Y�]�������Œ�����v�����]���������v��baan [I6]wil, aan een 
baan te helpen 

1 2 3 4 8 

b. �Y�������‰�Œ�]�i�Ì���v���}�v�����Œ�����}�v�š�Œ�}�o�����š�����Z�}�µ�����v 1 2 3 4 8 

c. 
 

�Y�š�����Ì�}�Œ�P���v���À�}�}�Œ���P���Ì�}�v���Z���]���•�Ì�}�Œ�P���À�}�}�Œ��
de zieken 

1 2 3 4 8 

d. 
 

�Y���š�����Ì�}�Œ�P���v���À�}�}�Œ�������v�������Z�}�}�Œ�o�]�i�l����
levensstandaard voor ouderen 

1 2 3 4 8 

e. 
 

�Y�������]�v���µ�•�š�Œ�]�����������v�}���]�P�����•�š���µ�v���š�����P���À���v��
zodat ze kan groeien 

1 2 3 4 8 

f. 
 

�Y�Á���Œ�l�o�}�Ì���v�������v�������Z�}�}�Œ�o�]�i�l����
levensstandaard te geven 

1 2 3 4 8 

g. 
 

�Y�������]�v�l�}�u���v�•�À���Œ�•���Z�]�o�o���v���š�µ�•�•���v�����Œ�u�����v��
rijk te verkleinen 

1 2 3 4 8 

h. 
 
 

�Y�µ�v�]�À���Œ�•�]�š���]�š�•�•�š�µ�����v�š���v���µ�]�š���P���Ì�]�v�v���v��
met een laag inkomen financiële hulp te 
geven 

1 2 3 4 8 

i. 
 

�Y�š�����Ì�}�Œ�P���v���À�}�}�Œ�������Z�}�}�Œ�o�]�i�l�����Z�µ�]�•�À���•�š�]�v�P��
voor wie dit niet kan betalen 

1 2 3 4 8 

j. 
 
 

�Y�u���š���•�š�Œ���v�P�����Á���š�š���v���������]�v���µ�•�š�Œ�]�����š����
dwingen minder schade aan het milieu 
toe te brengen 

1 2 3 4 8 

k. 
...gelijkheid tussen mannen en vrouwen  
te bevorderen 

1 2 3 4 8 

 

M08.  
Mensen houden er verschillende meningen op na over wie in Suriname zou moeten zorgen 
voor een aantal voorzieningen. Wie, vindt u, zou voornamelijk moeten zorgen voor ...:   

a.  Gezondheidszorg voor de zieken? Slechts 1 kruisje 

De overheid 1 

Particuliere[I7] bedrijven / for-profit (op winst gebaseerde)[I8] organisaties 2 

Non-profit organisaties / liefdadigheidsinstellingen 3 

Religieuze organisaties 4 

Familieleden of vrienden 5 

Weet niet 8 

b.  Zorg voor ouderen? Slechts 1 kruisje 

De overheid 1 

Particuliere bedrijven / for-profit (op winst gebaseerde) organisaties 2 

Non-profit organisaties / liefdadigheidsinstellingen 3 

Religieuze organisaties 4 

Familieleden of vrienden 5 

Weet niet 8 

c.  Onderwijs voor kinderen? Slechts 1 kruisje 

De overheid 1 
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Particuliere bedrijven / for-profit (op winst gebaseerde) organisaties 2 

Non-profit organisaties / liefdadigheidsinstellingen 3 

Religieuze organisaties 4 

Familieleden of vrienden 5 

Weet niet 8 

 
M09.  
 

Hieronder staat een lijst van personen en organisaties die overheidsbeleid kunnen 
beïnvloeden. 
Gelieve deze lijst door te nemen en in het eerste vakje de letter in te vullen van degene van 
wie u denkt dat zij de meeste invloed heeft op het beleid van de Surinaamse overheid[I9]. 
En in het tweede vakje de letter van degene die de op een na meeste invloed heeft. 

 
A. De media 
B. Vakbonden   
C. Bedrijven, banken en de industrie 
D. Religieuze organisaties / religieuze leiders 
E. Het leger / de krijgsmacht 
F. Georganiseerde misdaad 
G. De mensen die stemmen op de partij/partijen die in de regering komen 
H. Burgers in het algemeen 
I. Vrijwilligersorganisaties en belangengroepen 
J. Internationale organisaties (zoals de Verenigde Naties, Internationaal Monetair Fonds) 
 
K. Weet niet 
 
Schrijf de letters van uw keuze in de vakjes hieronder: 
 

Meeste invloed �U�Y�X�X 

  

Op een na meeste invloed �Y�X 
 
 

M10.  
 

Hieronder staan twee meningen over wat het beleid in Suriname beïnvloedt.  
Welke van deze twee komt het dichtst bij uw standpunt? 
(Slechts één antwoord) 

Het beleid in Suriname hangt meer af van wat er gebeurt in de wereld- economie dan van wie 
deel uitmaakt van de regering 

1 

OF  

Het beleid in Suriname hangt meer af van wie deel uitmaakt van de regering, dan van wat er 
gebeurt in de wereldeconomie 

2 

 
Weet niet 

8 
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M11. 
 

Nu volgen enkele vragen over burgerrechten en openbare veiligheid. Vindt u dat de overheid 
in Suriname wel of niet het recht moet hebben om het volgende te doen? 
 

De overheid moet het recht 
hebben om .. 

Zeker wel 
Misschien  

wel 
Misschien  

niet 
Zeker niet Weet niet 

a. 
Mensen in openbare 
ruimten onder 
videobewaking te houden 

1 2 3 4 8 

b. 

E-mails en andere 
informatie die op het 
internet wordt uitgewisseld 
in de gaten te houden? 

1 2 3 4 8 

 
M12.  Hieronder staat een schaal van 0 tot en met 10, waarbij 0 = �^���o�o�����]�v�(�}�Œ�u���š�]�����À���v���������}�Àerheid 

�u�}���š���‰�µ���o�]���l���š�}���P���v�l���o�]�i�l���Ì�]�i�v�U���Ì���o�(�•�����o�•�������š�������v���Œ�]�•�]���}���À�}�}�Œ���������}�‰���v�����Œ�����À���]�o�]�P�Z���]���������š���l���v�š�_ 
en 10 = �^�������}�‰���v�����Œ�����À���]�o�]�P�Z���]�����u�}���š���‰�Œ�]�}�Œ�]�š���]�š���l�Œ�]�i�P���v�U���Ì���o�(�•�����o�•�����]�š�������š���l���v�š�������š�����Œ���u�]�v�����Œ��
�š�}���P���v�P���]�•���š�}�š���]�v�(�}�Œ�u���š�]�����À���v���������}�À���Œ�Z���]���_.  
Waar zou u zichzelf op de schaal plaatsen? 

alle informatie van de overheid 
moet publiek toegankelijk zijn, 
zelfs als dat een risico voor de 
openbare veiligheid betekent 

 de openbare veiligheid moet 
prioriteit krijgen, zelfs als dit 
betekent dat er minder toegang is 
tot informatie van de overheid 

   

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
 

Weet niet 88 
 
 

M13.  
 

Sommige mensen vinden dat overheden het recht moeten hebben om bepaalde 
maatregelen te nemen voor de nationale veiligheid. Anderen zijn het hier niet mee eens.  
Bent u van mening dat de overheid in Suriname wel of niet het recht moet hebben om het 
volgende te doen:  

De overheid moet het recht hebben 
om .. 

 

Zeker  
wel 

misschien 
wel 

misschien 
niet 

Zeker  
niet 

Weet 
niet 

a. 

informatie te verzamelen 
over mensen in Suriname 
zonder dat die personen 
daarvan op de hoogte zijn 

1 2 3 4 8 

b. 

informatie te verzamelen 
over mensen in andere 
landen zonder dat die 
personen daarvan op de 
hoogte zijn 

1 2 3 4 8 
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M14.  
Stel dat de overheid zou vermoeden dat er een terroristische aanslag zou plaatsvinden. 
�s�]�v���š���µ�������š�����������µ�š�}�Œ�]�š���]�š���v�������v���Z���š���Œ�����Z�š���Ì�}�µ�����v���u�}���š���v���Z���������v���}�u�Y (Kruist u op elke 
regel één antwoord aan) 

      Zeker wel  
misschien 

wel  
misschien 

niet 
Zeker niet  

 
Weet 
 niet 

a. 
 
 

�Y�u���v�•���v���}�v�����‰���Œ�l�š���À���•�š���š����
houden zonder dat ze een 
proces krijgen? 

1 2 3 4 8 

b. 
 

�Y�š���o���(�}�}�v�P���•�‰�Œ���l�l���v�����(���š����
luisteren? 

1 2 3 4 8 

c. 
 
 

�Y���Á�]�o�o���l���µ�Œ�]�P���u���v�•���v���}�‰��
straat aan te houden en te 
fouilleren? 

1 2 3 4 8 

 
Nu volgen enkele vragen over de politiek HOORT DIT NIET BIJ VERKIEZINGEN?? BV 
 

 
M15. In welke mate bent u geïnteresseerd in de politiek?  (Slechts één antwoord) 

 
Zeer 

geïnteres-
seerd 

Behoorlijk 
geïnteres-

seerd 

Een beetje 
geïnteres-

seerd 

Niet echt 
geïnteres-

seerd 

Helemaal 
niet 

geïnteres-
seerd 

 
 

Weet 
niet 

Ik ben: 1 2 3 4 5 8 

 

M16.  
Wilt u voor elk van onderstaande uitspraken aangeven in welke mate u het eens of oneens 
bent? (oud D11). (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

  
sterk 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens, 

niet mee 
oneens 

Mee 
oneens 

sterk 
mee 

oneens 

Weet 
niet 

a. 
 
 

Mensen zoals ik hebben geen 
enkele invloed op wat de 
overheid doet 

1 2 3 4 5 8 

b. 
 
 
 

Ik vind dat ik een tamelijk 
goed inzicht heb in de 
belangrijke politieke kwesties 
die in ons land spelen 

1 2 3 4 5 8 

c. 
 
 
 

De mensen die wij voor 
DNA[I10] (De Nationale 
Assemblee) kiezen proberen 
hun verkiezingsbeloften waar 
te maken  

1 2 3 4 5 8 

d. 
 
 
 

We kunnen erop vertrouwen 
dat de meeste ambtenaren 
doen wat het beste is voor 
het land 

1 2 3 4 5 8 
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M17.  
Hoe zou u de huidige belastingen in Suriname in het algemeen omschrijven? (We bedoelen 
alle belastingen samen, inclusief inkomstenbelasting, loonbelasting, huurwaardebelasting, 
vermogensbelasting, etc. (voor SR) (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

  
Veel te 
hoog 

Te hoog 
Onge-
veer 
goed 

Te laag 
Veel te 

laag 

 
Weet 

niet 
a. 
 

Voor mensen met een hoog 
inkomen zijn de belastingen: 

1 2 3 4 5 8 

b. 
 

Voor mensen met een 
gemiddeld inkomen zijn de 
belastingen: 

1 2 3 4 5 8 

c. 
 

Voor mensen met een laag 
inkomen zijn de belastingen: 

1 2 3 4 5 8 

 

M18.  
In het algemeen, hoe vaak denkt u dat de belastingdienst in Suriname het volgende 
���}���š���Y�� (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

  
Bijna 
altijd 

Vaak  Soms  Bijna nooit Weet niet 

a. 
 

�Y�����Œ�À�}�}�Œ���Ì�}�Œ�P���v�������š���u���v�•���v��
hun belastingen betalen 

1 2 3 4 8 

b. 
 

�Y���]�������Œ�����v���À�}�o�P���v�•���������Á���š��
behandelen, ongeacht hun 
relaties of hun positie in de 
samenleving 

1 2 3 4 8 

 

M19.  
In het algemeen, hoe vaak denkt u dat grote particuliere bedrijven in Suriname het 
volgende doen ..  (Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

  
Bijna 
altijd 

Vaak  Soms  Bijna nooit Weet niet 

a. 
 

�Y de wet[SB11]- en regelgeving 
naleven? 

1 2 3 4 8 

b. 
 

�Y��proberen belastingen te 
ontduiken? 

1 2 3 4 8 

 
M20.  Ongeveer hoeveel politici in Suriname maken zich volgens u schuldig aan corruptie? (oud 

D17) (Slechts één antwoord) 

Bijna geen 1 

Enkele 2 

Sommige 3 

Vrij veel 4 

Bijna allemaal 5 

Weet niet 6 
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M21.  Ongeveer hoeveel ambtenaren in Suriname maken zich volgens u schuldig aan corruptie? 
(Slechts één antwoord)  (oud D18) 

Bijna geen 1 

Enkele 2 

Sommige 3 

Vrij veel 4 

Bijna allemaal 5 

Weet niet 6 

 
M22.  Hoe vaak hebt u, of heeft iemand van uw gezin, in de afgelopen vijf jaar te maken gehad 

met ambtenaren die aangaven dat zij smeergeld of gunsten wilden krijgen (?) in ruil voor 
een dienst? (oud D19) (Slechts één antwoord) 

Nooit 1 

Zelden 2 

Af en toe 3 

Vrij vaak 4 

Heel vaak 5 

 
Weet niet 

6 

 

M23.  
Hoe goed of slecht presteert de overheid in ons land op elk van de volgende domeinen? 
(Kruist u op elke regel één antwoord aan) 

  
Zeer 
goed 

Goed  
Noch goed 
noch slecht 

Slecht  
Zeer 

slecht 
Weet 

niet 

a. 
 

Zorgen voor 
gezondheidszorg voor de 
zieken? 

1 2 3 4 5 8 

b. 
 

Zorgen voor een 
behoorlijke 
levensstandaard voor de 
ouderen? 

1 2 3 4 5 8 

c. 
Omgaan met 
terroristische dreigingen 
in ons land? 

1 2 3 4 5 8 
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N01. Hieronder volgt een lijst van banen/beroepen [I1]die mensen die u kent kunnen hebben. 
Deze mensen kunnen  gezins- of familieleden zijn, goede vrienden of iemand anders die u 
kent. �D���š���^�]���u���v���� �l���v�v���v�_���� �������}���o���v���Á���� �����š�� �µ�� ���]���� �‰���Œ�•�}�}�v�� ���]�i�� �v�����u���l���v�š�� ���v���Z���u�l�Z�����Œ��
goed genoeg kent om contact met hem/haar op te nemen.  
Als u verschillende mensen kent die een baan hebben uit onderstaande lijst, kies dan 
alleen het vakje voor de persoon met wie u de nauwste band heeft. Iedere baan [I2]kan 
door een vrouw of man uitgeoefend worden. 
 Kent u een vrouw of man die... is? 

kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

 
Kent u een vrouw of man die... 
is? 

Gezins- of 
familielid 

Goede 
vriend 

Iemand 
anders  
die ik ken 

Niemand  Weet niet 

a. Een bus-/vrachtwagenchauffeur 1 2 3 4 8 

b. 
Een directeur van een groot 
bedrijf  

1 2 3 4 8 

c. 
Een schoonmaker (thuis of op 
kantoor) 

1 2 3 4 8 

d. Een kapper/kapster 1 2 3 4 8 

e. 
Een human resource manager  
personeelsmanager 

1 2 3 4 8 

f. Een advocaat 1 2 3 4 8 

g. Een automonteur 1 2 3 4 8 

h. Een verpleegkundige 1 2 3 4 8 

i. Een politieagent 1 2 3 4 8 

j. Een leerkracht (VOJ, 12-15 jr) 1 2 3 4 8 

 
N02.  In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? kruist u op elke regel 

een (1) antwoord aan 
  

Sterk 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens/niet 
mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Sterk 
mee 
oneens 

Weet 
niet 

a. 
De inkomensverschillen zijn in 
Suriname te groot 

1 2 3 4 5 8 

b. 
In een rechtvaardig land zouden 
de verschillen in levens-
standaard klein moeten zijn 

1 2 3 4 5 8 

c. 

Het is de taak van de overheid 
om de verschillen tussen de 
hoge en de lage inkomens te 
verkleinen. 

1 2 3 4 5 8 

d. 
De sociale uitkeringen in 
Suriname maken mensen lui. 

1 2 3 4 5 8 
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N03. Mensen houden er verschillende meningen op na over wie in Suriname zou moeten zorgen 
voor een aantal voorzieningen. Wie vindt u, zou voornamelijk moeten zorgen voor 
gezondheidszorg voor de zieken? (Slechts één antwoord) 

Overheid  1 

Particuliere bedrijven/ for-profit (op winst gebaseerde) organisaties 2 

Non-profit organisaties / liefdadigheidsinstellingen/ coöperaties 3 

Religieuze organisaties 4 

Gezinsleden, familieleden of vrienden 5 

Weet niet 8 

 
N04. En wie zou volgens u in de eerste plaats moeten zorgen voor zorg voor ouderen? (Slechts 

één antwoord) 
Overheid  1 

Particuliere bedrijven/ for-profit (op winst gebaseerde) organisaties 2 
Non-profit organisaties / liefdadigheidsinstellingen/ coöperaties 3 

Religieuze organisaties 4 
Gezinsleden, familieleden of vrienden 5 

Weet niet 8 
 
Sommige activiteiten worden gedaan met anderen in georganiseerde groepen, clubs of 
verenigingen. De volgende vragen gaan over uw eventuele deelname aan zulke activiteiten. 
 
N05. Hoe vaak heeft u in de afgelopen 12 maanden, mocht dat het geval zijn, deelgenomen aan 

�����š�]�À�]�š���]�š���v���Y�X�X�M Kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 
 Een 

keer per 
week of 
vaker 

Een tot 
drie 

keer per 
maand 

Verschil-
lende 

keren in 
het 

afgelopen 
jaar 

Een keer  
in het 

afgelopen 
jaar 

Nooit  Weet 
niet 

a. ...vrijetijds-, sport- of culturele 
verenigingen? 

1 2 3 4 5 8 

b
. 

...van politieke partijen, 
politieke groeperingen of 
politieke verenigingn? 

1 2 3 4 5 8 

c. ...van liefdadigheids- of 
religieuze organisaties die 
vrijwilligerswerk doen? 

1 2 3 4 5 8 

 
N06. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraak? Mensen zoals ik 

hebben geen enkele inspraak in wat de regering doet. (Slechts één antwoord) 

Sterk mee eens 1 

Mee eens 2 

Niet mee eens/ niet mee oneens 3 

Mee oneens 4 

Sterk mee oneens 5 

Weet niet 8 
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Dit onderdeel gaat over degenen tot wie u zich zou wenden voor hulp in verschillende situaties, als 
het nodig mocht zijn. 
 
N07. Voor elk van onderstaande situaties, kies tot wie u zich eerst zou wenden. Als er 

verschillende personen zijn tot wie u zich zou kunnen richten, kies dan het vakje voor de 
persoon met wie u de nauwste band heeft. kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

 Naaste 
familiel
id 

Verder 
fam. lid 

Goede 
vriend 

Buur-
man/ -
vrouw 

Collega 
op het 
werk 

Iemand 
anders 

Niemand  
Weet 
niet 

a. ......u te helpen met 
een klus in het 
huishouden of in 
de tuin die u niet 
zelf kan doen? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

b. ..u thuis te helpen 
als u ziek zou zijn 
en een paar dagen 
in bed zou moeten 
blijven? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

c. ...er voor u te zijn al 
u zich een beetje 
neerslachtig of 
gedeprimeerd zou 
voelen en erover 
zou willen praten? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

d. ...u raad te geven 
over 
gezinsproblemen? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

e. ...samen te 
genieten van een 
prettig moment? 

1 2 3 4 5 6 7 99 
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N08. Voor elk van onderstaande situaties, kies tot welke personen of organisaties u zich eerst 
zou wenden voor hulp. Als er verschillende opties zijn, kies dan de optie die u het eerst 
zou proberen. Kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

Tot welke personen of 
organisaties zou u zich 
het eerst wenden om... 

Familie-
leden of 
goede 
vrienden 

Andere 
perso-
nen 

Particu
-liere 
bedrij-
ven 

Over-
heids 
dienst-
en 

Non-
profit /  
religieu
-ze 
organi-
saties 

Andere 
organi-
saties 

Geen 
enkele 
persoon 
/organi-
satie 

Weet 
niet 

a. ...u te helpen als u 
een grote som geld 
moest lenen? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

b
. 

..u te helpen bij het 
vinden van een 
baan? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

c. ...u te helpen bij 
administratieve 
problemen of met 
officiële 
documenten? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

d
. 

....u te helpen bij 
het vinden van een 
woning? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

e. ...voor u te zorgen 
als u ernstig ziek 
zou zijn? 

1 2 3 4 5 6 7 99 

 
N09. De volgende vragen gaan over hoe u zich voelt over verschillende aspecten van uw leven. 

Geef voor elk asprect aan hoe vaak u zich in de afgelopen 4 weken zo gevoeld heeft. 
kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 
weken het gevoel gehad dat... 

Nooit Zelfden Soms Vaak 
Heel 
vaak 

Weet 
niet 

a. ...u gezelschap mist? 1 2 3 4 5 8 

b. ...u geisoleerd bent van anderen? 1 2 3 4 5 8 

c. ...u uitgesloten bent 1 2 3 4 5 8 

 
N10. Hoe vaak denkt u dat mensen proberen misbruik van u te maken als ze daartoe de kans 

krijgen, en hoe vaak zouden ze eerlijk proberen te zijn? (Slechts één antwoord) 
Bijna altijd probeert men misbruik van mij te maken 1 

Meestal probeert men misbruik van mij te maken 2 

Meestal probeert men eerlijk te zijn 3 

Bijna altijd probeert men eerlijk te zijn 4 

Weet niet 8 
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N11. Algemeen genomen, vindt u dat mensen te vertrouwen zijn of dat men niet voorzichtig 
genoeg kan zijn in de omgang met mensen? (Slechts één antwoord) 

De mensen zijn bijna altijd te vertrouwen 1 

De mensen zijn meestal te vertrouwen 2 

Men kan meestal niet voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen 3 

Men kan nooit voorzichtig genoeg zijn in de omgang met mensen 4 

Weet niet 8 

 
N12. �K�‰�������v���•���Z�����o���À���v���ì���š�}�š�����v���u���š���í�ì�U���Á�����Œ���]�i���ì�������š���l���v�š���^�Z���o���u�����o���P�����v���À���Œ�š�Œ�}�µ�Á���v�_�����v���í�ì��

�����š���l���v�š���^�À�}�o�o�����]�P���À���Œ�š�Œ�}�µ�Á���v�_�U���P�����(�������v���Z�}���À�����o���À���Œ�š�Œ�}�µ�Á���v���µ��persoonlijk heeft in..? 
kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

 Helemaal 
geen 
vertrouwen 

     Volledig 
vertrouwen 

 

Hoeveel vertrouwen heeft u 
�‰���Œ�•�}�}�v�o�]�i�l���]�v�Y�X 

           Weet 
niet 

 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10  

a. ... de rechtbanken in 
Suriname 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 

b. �Y�������������o���v�P�Œ�]�i�l�•�š����
particuliere bedrijven in 
Suriname 

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 98 

 
N13. In welke mate bent u het eens of oneens met de volgende uitspraken? 

kruist u op elke regel een (1) antwoord aan 

 
Sterk 
mee 
eens 

Mee 
eens 

Niet mee 
eens/niet 

mee 
oneens 

Mee 
oneens 

Sterk 
mee 

oneens 

Weet 
niet 

a. Volwassen kinderen hebben de 
plicht om voor hun bejaarde 
ouders te zorgen 

1 2 3 4 5 8 

b. Men moet eerst voor zichzelf en 
voor zijn gezin zorgen,  alvorens 
anderen te helpen 

1 2 3 4 5 8 

c. Mensen die het goed hebben  
moeten vrienden helpen die het 
minder goed hebben 

1 2 3 4 5 8 

 
N14. In het algemeen genomen, oefenen uw familie- of gezinsleden druk op u over de manier 

waarop u leeft of uw persoonlijk leven organiseert? (Slechts één antwoord) 
Nee, nooit 1 

Ja, maar zelden 2 

Ja, soms 3 

Ja, vaak 4 

Ja, heel vaak 5 

Weet niet 8 
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N15. Vindt u dat uw gezin, famile en/of vrienden te vaak een beroep op u doen? (Slechts één 
antwoord) 

Nee, nooit 1 

Ja, maar zelden 2 

Ja, soms 3 

Ja, vaak 4 

Ja, heel vaak 5 

Weet niet 8 

 
N16. Als u denkt aan de belangrijke mensen in uw leven zoals uw echtgenoot/echtgenote of 

partner, uw gezins- of familieleden of goede vrienden, hoe vaak in de afgelopen 4 weken 
heeft iemand van deze mensen boos of geërgerd gereageerd op u? Slechts één antwoord 

Nooit 1 

Zelden 2 

Soms 3 

Vaak 4 

Heel vaak 5 

Weet niet 8 

 
De volgende vragen gaan over uw sociale activiteiten 
 
N17. Hoe vaak gaat u uit eten of iets drinken met 3 of meer vrienden of kennissen die geen 

familie zijn? (Slechts één antwoord) 
Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit 8 

Weet niet 98 

 
N18. Hoe vaak maakt u bij deze gelegenheden nieuwe vrienden of kennissen? (Slechts één 

antwoord) 
Nooit 1 

Zelden 2 

Soms 3 

Vaak 4 

Heel vaak 5 

Weet niet 8 
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N19. Met hoeveel mensen heeft u gemiddeld contact op een gewone weekdag, ongeacht of u 
�Z���v���l���v�š���}�(���v�]���š�M���Z���l���v���Z�]���Œ���]�i���}�}�l�����o���������u���v�•���v���u�������u���š���Á�]�����µ�����Z���š�U���‰�Œ�����š���}�(���•�u�•�[�š�U���Z���šzij 
persoonlijk, telefonisch, via het internet of een ander communicatiemiddel? (Slechts één 
antwoord) 

0-4 mensen 1 

5-9 2 

10-19 3 

20-49 4 

50-99 5 

100 of meer 6 

Weet niet 8 

 

N20. Hoeveel van deze mensen ziet u gemiddeld op een gewone werkdag? (Slechts één antwoord) 

Allemaal of bijna allemaal 1 

De meesten  2 

Ongeveer de helft  3 

Enkelen  4 

Niemand of bijna niemand 5 

Weet niet 8 

 
N21. Denk aan de ouder met wie u het meest contact heeft: hoe vaak heeft u contact met die 

ouder, hetzij persoonlijk, telefonisch, via het internet of een ander communicatiemiddel? 
(Slechts één antwoord) 

Mijn ouders zijn niet meer in leven 95 

De ouder met wie ik het meest contact heb, woont bij mij 96 

Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit  8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N22. Denk aan de broer of zus met wie u het meest contact heeft: hoe vaak heeft u contact met 
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die broer of zus, hetzij persoonlijk, telefonisch, via het internet of een ander 
communicatiemiddel? (Slechts één antwoord) 

Ik heb geen broers en zussen 95 

De broer of zus met wie ik het meest contact heb, woont bij mij 96 

Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit  8 

 
N23. Denk aan uw volwassen kind met wie u het meest contact heeft: hoe vaak heeft u contact 

met dit kind van minstens 18 jaar oud, hetzij persoonlijk, telefonisch, via het internet of een 
ander communicatiemiddel? (Slechts één antwoord) 

Ik heb geen volwassen kinderen 95 

Het volwassen kind met wie ik het meest contact heb, woont bij mij 96 

Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit  8 

 
N24. Denk nu aan het familielid met wie u het meest contact heeft naast uw 

echtgenoot/echtgenote of partner, uw ouders, broers of zussen of volwassen kinderen:  hoe 
vaak heeft u contact met dat familielid, hetzij persoonlijk, telefonisch, via het internet of 
een ander communicatiemiddel? (Slechts één antwoord) 

Ik heb geen andere familieleden 95 

Het andere familielid met wie ik het meest contact heb, woont bij mij 96 

Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit  8 

N25. En denk aan de goede vriend(in) met wie u het meest contact heeft: hoe vaak heeft u 
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contact met die broer of zus, hetzij persoonlijk, telefonisch, via het internet of een ander 
communicatiemiddel? (Slechts één antwoord) 

Ik heb geen goede vrienden 95 

De goede vriend(in) met wie ik het meest contact heb, woont bij mij 96 

Dagelijks  1 

Enkele keren per week 2 

1 keer per week 3 

2 tot 3 keer per maand 4 

1 keer per maand 5 

Enkele keren per jaar 6 

Minder vaak 7 

Nooit  8 

 
N26. Denk nu aan de contacten met al uw familie en goede vrienden. Hoeveel van deez 

contacten lopen via communicatiemiddelen die gebruik maken van het internet? (Slechts 
één antwoord) 

Allemaal of bijna allemaal 1 

De meeste 2 

Ongeveer de helft  3 

Enkele  4 

Geen of bijna geen 5 

Ik maak geen gebruik van deze communicatiemiddelen 6 

Weet niet 8 

 

Nu volgen enkele vragen over andere aspecten van uw leven. 
WAS ook bij I07 (BV)  DAAR AL WEGGEHAALD 

N27. Hoe zou u over het algemeen uw gezondheid beschrijven? (Slechts één antwoord) 

Uitstekend 1 

Zeer goed 2 

Goed   3 

Redelijk  4 

Slecht  5 

Weet niet 8 

 
N28.  Hoe vaak heeft u in de afgelopen 4 weken..... 

KRUIST U OP ELKE REGEL EEN (1) ANTWOORD AAN 

  
Nooit Zelden Soms Vaak Heel 

vaak 
Weet 
niet 

a. 
�Y���Ì�]���Z���}�v�P���o�µ�l�l�]�P�����v�������‰�Œ���•�•�]���(��
gevoeld? 

1 2 3 4 5 8 

b. 
�Y�X���Z���š���P���À�}���o���P���Z�����������š��
problemen zich zo opstapel-den 
dat u ze niet de baas kon 

1 2 3 4 5 8 
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N29. In welke mate is de volgende uitspraak volgens u waar of onwaar? 
Het is gemakkelijk voor mij om mijn doelen te bereiken. (Slechts één antwoord) 

Helemaal waar 1 

Meestal waar 2 

Enigszins waar 3 

Niet waar, niet onwaar 4 

Enigsins onwaar 5 

Meestal onwaar 6 

Helemaal onwaar 7 

Weet niet  8 

 
N30. Alles bij elkaar genomen: hoe tevreden bent u met uw leven op dit moment? (Slechts één 

antwoord) 
Uitermate tevreden 1 

Zeer tevreden 2 

Tamelijk tevreden 3 

Niet tevreden/niet ontevreden 4 

Tamelijk ontevreden 5 

Zeer ontevreden 6 

Uitermate ontevreden 7 

Weet niet  8 

 
 
ADDITIONELE VERPLICHTE ACHTERGRONDVARIABELEN zie backgroundvariabelen 
Moeten deze vragen hier of bij BV?? ZE STAAN NU NOG DUBBEL? 
X32. Hoeveel talen spreekt u goed genoeg om er een gesprek in te voeren, inclusief de taal 

(talen) die u thuis spreekt? (Slechts één antwoord) 

Een (1) taal 1 

Twee (2) talen 2 

Drie (3) talen 3 

Vier of meer talen 4 

 
X33. Welke taal/talen spreekt u goed genoeg om er een gesprek in te voeren, inclusief de taal 

(talen) die u thuis spreekt? (Slechts één antwoord) 

 Ja  Nee  

a. Nederlands        1 2 

b. Sranan  1 2 

c. Hindi 1 2 

d. Surinaams Javaans 1 2 

e. Marrontaal  1 2 

f. Engels  1 2 

g. Andere taal/talen, namelijk .............................. 1 2 
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