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 Ben Woldring (links) had gelijk toen hij de hoge energielasten voorspelde. Dus waar
bljiven de excuses, Mona Keijzer?

Het kabinet heeft bij monde van minister Wiebes (Economische Zaken) het
boetekleed aangetrokken, nu blijkt dat de energierekening dit jaar veel hoger
uitvalt dan het had voorspeld. De gegevens waarop de prognose was gebaseerd,
waren volgens de bewindsman ‘niet meer kakelvers’.
Dat is eufemistisch uitgedrukt, waar het gaat om anderhalf jaar oude cijfers die onder
meer in de strijd werden gegooid om aan te tonen dat nagenoeg alle Nederlanders in
2019 aan koopkracht zouden winnen. Hier is sprake van een blunder.
Nu de huishoudens dit jaar veel meer geld kwijt zijn aan gas en licht dan het kabinet
veronderstelde, ontstaan ook twijfels over de beloofde koopkrachtstijging voor alle
Nederlanders. Mocht uit later cijferwerk van het Centraal Planbureau blijken dat die
belofte door de verkeerde aannames niet overeind blijft, dan heeft het kabinet het
nodige reparatiewerk te verrichten.
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Schadelijk is de fout niet alleen voor het vertrouwen in het kabinet, maar ook voor het
klimaatbeleid. Dat heeft vooralsnog alleen maar geleid tot een hoop onduidelijkheid en
onzekerheid, waar een stevig draagvlak nodig is.
Het laat zich raden dat die steun niet is gediend bij desinformatie over de
energierekening die ook nog eens gemiddeld ruim 330 euro hoger is geworden.
Wat ook aandacht behoeft, is dat staatssecretaris Mona Keijzer de berekening van de
energielasten in 2019 van website Gaslicht.com van de Groningse ondernemer Ben
Woldring heeft weggezet als bangmakerij. Daarmee heeft ze juiste informatie niet
alleen als onzin afgedaan, maar indirect ook twijfel gezaaid over de intenties en
integriteit van het bedrijf.
Te meer nu blijkt hoe juist de prognose van Gaslicht.com was, zijn excuses richting de
prijsvergelijker in het bijzonder op zijn plaats.
Gaslicht.com: Kabinet, kijk secuur naar gevolgen Klimaatakkoord
 Lees verder
(https://www.dvhn.nl/groningen/Gaslicht.com-Kabinet-kijk-secuur-naar-gevolgen-Klimaatakkoord24191997.html)
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