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Wiebes erkent
te positief beeld
energierekening

3

Het kabinet schetste eind vorig
jaar een veel te positief beeld
van de stijging van de energierekening, erkende minister Eric
Wiebes van Economische Zaken
gisteren tegenover een furieuze
Kamer. Hij benadrukte dat deze
misrekening niet automatisch
gevolgen heeft voor de beloofde
koopkrachtstijging. Hij moest
tekst en uitleg geven over berichten dat Nederlandse huishoudens dit jaar gemiddeld €334
meer kwijt zijn aan gas en licht.
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De leveringskosten van elektriciteit stijgen met 31% en die van gas met 20%.
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ENERGIE

Wiebes: onduidelijk of
hoge energierekening
koopkracht aantast
$ Huishoudens zijn gemiddeld
€334 meer kwijt aan gas en licht

$ Eind 2018 zei kabinet dat het
met de stijging mee zou vallen
$ Maar staatssecretaris baseerde
zich op cijfers van 2017
Bas Knoop
Den Haag

Het kabinet schetste eind vorig jaar een veel te
positief beeld over de stijging van de energierekening. Dat erkende minister Eric Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat gistermiddag
tegenover een furieuze Tweede Kamer.
De VVD-bewindsman benadrukte dat deze
misrekening niet automatisch gevolgen heeft
voor de beloofde koopkrachtstijging. Hij vond
het dan ook te vroeg om nu al compensatie
te beloven.
Wiebes moest in de Kamer tekst en uitleg geven over berichten van afgelopen weekend dat
Nederlandse huishoudens dit jaar gemiddeld
€334 meer kwijt zijn aan gas en licht, meer dan
staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in december had doen voorkomen.
Zij deed een stijging van deze orde toen nog af
als overdreven. ‘We moeten ons niet bang laten maken’, zei Keijzer in reactie op voorspellingen van prijsvergelijkers Gaslicht.com en
Pricewise.
De staatssecretaris baseerde zich destijds
op de ‘meest actuele cijfers’ uit de Nationale
Energieverkenning 2017 van het onafhankelijke Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).
Nieuwe cijfers over 2018 kwamen er niet, omdat het PBL te druk is met het doorrekenen
van het ontwerp-Klimaatakkoord.
De verwachting van het planbureau in 2017
was dat het energieverbruik van huishoudens

Oppositie eist dat
het kabinet burgers
gaat compenseren
voor deze hogere
energierekening
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sneller zou dalen en de energieprijzen ongeveer gelijk zouden blijven. Maar juist die energiekosten gingen fors omhoog, rekende het
CBS voor. De leveringskosten van elektriciteit
stegen met 31% en die van gas met 20%. Ook
het verbruik van gas en elektriciteit valt in de
berekeningen van het CBS hoger uit dan het
PBL in 2017 voorspelde.
Deze misrekening is uiterst pijnlijk voor het
kabinet. Juist het thema klimaat domineert
de campagne voor de Provinciale Statenverkiezingen. Kabinetsleden en coalitiepartijen
laten geen moment onbenut om te verkondigen dat de kosten van de energietransitie voor
iedereen ‘behapbaar en betaalbaar’ moet zijn.
Wiebes trok gisteren dan ook het boetekleed
aan en zei dat ‘we ons minder stellig hadden
moeten uitlaten, in de wetenschap dat de gebruikte cijfers anderhalf jaar oud waren’. ‘Ik
snap dat huishoudens onaangenaam verrast
zijn.’
De oppositie eiste op hoge toon dat het kabinet burgers gaat compenseren voor deze hogere energierekening. ‘Dit is een grof schandaal’,
brieste SP-leider Lillian Marijnissen. ‘Hoe vaak
hebben mensen niet gehoord dat ze er dit jaar
op vooruit zouden gaan. En weer blijkt de belofte niet te worden waargemaakt. Onze eis:
grijp in en verlaag de energierekening.’
Ook de coalitiepartijen uitten felle kritiek op
de fout die het kabinet maakte bij de voorspelling van de energierekening voor dit jaar. ‘Een
miskleun’, foeterde Matthijs Sienot van D66.
‘Dit is voor ons niet acceptabel’, zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Carla Dik-Faber van de
ChristenUnie sprak van een ‘ongelooﬂijke
stommiteit’.
Klimaatminister Wiebes liet zich ondanks
de ferme taal in de Kamer niet verleiden tot het
doen van toezeggingen over compensatie. Hij
heeft het PBL twee weken geleden gevraagd de
energierekening van huishoudens opnieuw te
berekenen. Het Centraal Planbureau (CPB)
komt bovendien volgende maand met nieuwe
ramingen over de koopkracht. Dan moet blijken of de cijfers die Rutte III op Prinsjesdag
presenteerde nog actueel zijn. Toen beloofde
het kabinet dat bijna alle huishoudens (96%)
er in 2019 op vooruitgaan.
‘Of deze hoger dan verwachte energierekening de koopkracht aantast, moet dus nog blijken’, zei Wiebes. ‘Het leven bestaat uit meer
dan energie.’

