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De energierekening stijgt naar ongekende hoogte. De benzineprijzen liggen inmiddels 
ruim boven de twee euro. Ook de dagelijkse boodschappen zijn duurder geworden. 
Wat staat ons nog meer te wachten? 
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Met angst en beven wachten we de nieuwe gasrekening af. Hoe hoog die precies zal zijn, is 
nog niet bekend. Wel dat die ‘torenhoog’ zal zijn en ‘door het dak gaat’, voor wie een variabel 
tarief heeft afgesproken of het contract moet verlengen. Economen en het Nibud slaan alvast 
alarm, want de koopkracht komt voor steeds meer Nederlanders serieus in gevaar. 
De deskundigen van de Rabobank rekenden uit dat er in het ergste geval 900 euro per jaar 
extra betaald moet worden, boven op de 1500 tot 1600 euro die de consument nu al betaalt. 
Voor mensen met een kleine beurs is dit nauwelijks te doen. Van energiearmoede, wanneer 
je minstens 10 procent van je inkomen aan energie kwijt bent, hadden we een jaar geleden 
nog nooit gehoord. Nu krijgen steeds meer mensen daarmee te maken. 

Benzine 

Daar blijft het niet bij. Voor een liter benzine, weliswaar aan de snelweg, moet inmiddels ruim 
twee euro worden afgerekend. Veel Limburgers hebben het geluk dat ze in Duitsland of 
België kunnen tanken. Maar ook daar wordt de brandstof steeds duurder. 
Intussen zorgt de hoge inflatie, 2,7 procent in september, ervoor dat ook voor de dagelijkse 
boodschappen meer betaald moet worden. Minder boodschappen dus voor meer geld. 
Gisteren maakten de Verenigde Naties bekend dat etenswaren de komende tijd nog duurder 
zullen worden. Belangrijkste oorzaken zijn een tekort aan basisproducten als plantaardige 
oliën en de lagere tarweoogsten door het slechte weer. De sterk stijgende energieprijzen 
maken bovendien dat het verbouwen van groente in kassen behoorlijk prijzig is geworden. 
Door de huidige contracten tussen telers en supermarkten zal de consument daar niet 
meteen iets van merken. Maar wat als er nieuwe afspraken gemaakt worden? 



Voor veel goederen geldt dat ze door flink gestegen vervoerskosten en een tekort aan 
chauffeurs schaars en dus duur worden. Er is een groot tekort aan materiaal voor de 
woningbouw. Aannemers zullen die kosten doorberekenen aan de kopers die toch al te 
maken hebben met enorme huizenprijzen. 

Koffie 

Natuurlijk wordt niet iedereen hard getroffen. Wie niet op zoek is naar een nieuw huis, haalt 
misschien opgelucht adem. Maar door de gekte op de woningmarkt stijgt ook de WOZ-
waarde van de woning. En die heeft wel degelijk gevolgen voor de gemeentelijke aanslagen 
en heffingen die komend voorjaar weer op de deurmat vallen. 
En wat te denken van de horeca? De sector die langzaam uit de coronacrisis opkrabbelt, ziet 
de concurrentie toenemen. Net als het personeelstekort waardoor ondernemers niet veel 
anders kunnen dan meer salaris betalen. De prijs van koffie is sinds november 2020 
verdubbeld. Je hoeft geen helderziende te zijn om te voorspellen dat een bakje koffie meer 
gaat kosten. 
Het kabinet beloofde gisteren om een oplossing te bedenken om torenhoge 
energierekeningen te voorkomen. Door te zorgen voor meer gasvoorraden of door extra 
isolatie van woningen. Volgende week donderdag debatteert de Tweede Kamer over de 
energierekening. Misschien is er nog hoop. 

 


