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GAS EN STROOM Nuon verwacht prijsstijgirig van minimaal 40 euro per huishouden

Energienota fors omhoog
Het grootste energiebedrijf van
ons land zegt dat Fukushimaramp in Japan, Duits voornemen
om kerncentrales te sluiten,
energiebelasting en transporttarieven de energieprijzen voor de
consument in 2012 flink zullen
opdrijven.
door Chris van Alem
DEN HAAG- Een doorsnee huishouden is volgend jaar veel meer geld
kwijt aan energie. Gas en stroom
worden op jaarbasis zo'n 40 euro
duurder, verwacht Nuon, het

grootste energiebedrijf van ons
land. Verder drijven de energiebelasting en de transporttarieven de
energielasten op, de mate waarin
is nog niet predes bekend. Een gemiddeld huishouden betaalt nu
1.900 euro per jaar aan energie.
Cornmercieel directeur Erik Roddenhof schrijft de stijgende tarieven voor gas en stroom volledig
toe aan het effect van de kernramp in Japan en de onrust in Arabische Ianden. Daardoor zijn de
olieprijzen flink gestegen. Nuon
gaat uit van een stijging van de
gasprijs met twee procent en een
toename van de stroomprijs met
acht procent.

Dit laatste is vooral het gevolg van
het besluit van Duitsland haar
kerncentrales de komende jaren in
stappen uit te zetten. Duitsland
moet daardoor stroom kopen in
de ornringende Ianden, waardoor
de tarieven voor Ianden als Nederland ook stijgen.
Nuon heeft inmiddels meer dan
90 procent van haar energiebehoefte voor de eerste helft van 2012 ingekocht. Net als afgelopen juli,
toen de gasprijzen met zestien procent stegen en de stroomprijs met
twee procent, zal Nuon het maandelijks voorschot dat klanten betalen, vanafjanuari verhogen.
Het is voor het eerst dat de tariefS-

verhoging rechtstreeks kan worden toegeschreven aan twee gebeunenissen: Fukushima in Japan
en sluiting van de Duitse kerncentrales.
Roddenhof: ,,Direct na de kernramp zagen we de stroomprijzen
op de beurzen flink stijgen. Datzelfde gebeurde met de gasolieprijs op de wereldmarkt. Die
schoot ineens naar 700 euro per
ton, terwijl die in oktober nog op
soo euro stand. Ook gebeurde het
niet eerder dat de verhoging van
de energiebelasting en de transporttarieven hager uitkwamen
dan de tarieven voor gas en
stroom."
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'Pensioen
bijna zeker
omlaag'
DEN HAAG- Tientallen Nederlandse pensioenfondsen zullen in 2013
vrijwel zeker moeten overgaan tot
het verlagen van pensioenen en
pensioenaanspraken. Ze hebben
inmiddels zulke grate dekkingstekorten, dat ze hun reserves, zelfs
als de economie voor 2013 weer
krachtig aantrekt, niet meer op
tijd op het vereiste niveau krijgen.
Oat zegt Gerard Riemen, directeur
van de Pensioenfederatie, de koepel van aile Nederlandse pensioenfundsen. ,De vraag is niet 6f er in
2013 moet worden afgestempeld,
maar hoeveel fondsen daartoe zul-

