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Aanleiding
• Vrijdag 9 September is van 17 00 tot 18 00 een bestuurlijk overleg gepland

met de energieleveranciers minister Schouten en Jetten en u stas FB

Hierbij zai de huidige stand van zaken besproken worden en zullen

vervolgafspraken voor bet traject worden gemaakt

Bijiagen

Agenda bestuurlijk overleg

Bijiage 1 Startnotitie van Ener

Bijiage 2 Uitkomsten en vervo

Bjjiage 3a Brief Urgentie maat

Bijiage 3b Toeiicbting bij brief

Voortgang aanpak energiean

Kernpunten
• Afgelopen maanden hebben de ministeries van EZK SZW BZK en Financien

gewerkt aan bet in kaart brengen van maatregelen om betaalproblemen als

gevoig van de hoge energierekening te voorkomen Hierbij is gekeken naar

vier sporen

1 Financieie ondersteuning van buishoudens via een tariefplafond in de

energierekening
2 Vroegsignaiering van buishoudens met betalingsproblemen
3 Verkennen budgetteren als opiossing
4 Energiebesparing en verduurzaming

• Vanuit Financien wordt vooral gekeken naar spoor 1 en spoor 2 Spoor 3

wordt door SZW uitgewerkt binnen de bestaande armoede en

schuldenaanpak Spoor 4 wordt uitgewerkt door BZK en EZK

• Spoor 1 In de augustusbesluitvorming is budget gereserveerd voor bet

gericht compenseren van buishoudens via de energierekening spoor 1 Het

doel van deze regeiing is om de groep buishoudens te bereiken die als gevoig
van bovengemiddeld energieverbruik bijv door slechte isolatie onvoldoende

is geholpen met het reguliere pakket Op dit moment wordt daarom gekeken
naar mogelijkheden om inkomensgegevens of een proxy daarvan op een

veilig manier te delen met de energieleveranciers Om juridische problemen
AVG en uitvoeringsproblemen te verminderen kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan een indeling o b v openbare data zoals woz waarde van de

woning en energielabels Omdat dit openbare data betreft vergemakkelijkt dit

het delen van deze gegevens met energieleveranciers zij hebben bier al

toegang toe Een eerste uitwerking van de opties wordt naar verwachting
voor de APB opgeleverd

• Spoor 2 De werkgroep vroegsignaiering bekijkt de mogelijkheden om

buishoudens die door de hoge energiekosten in problemen komen sneller in

beeld te krijgen en wat voor hulp deze buishoudens willen als ze in beeld zijn
• Spoor 4 In een werkgroep met BZK EZK VIMG en energieleveranciers wordt

bekeken hoe energiebesparing en verduurzaming op de korte termijn kan
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worden versneld Hierbij wordt ingezet op gedragsverandering en

communicatie en de inzet van energiecoaches
• In de toelichting zal nader ingegaan worden op de verschillende

agendapunten waar relevant per spoor

• In de bijiagen treft u de agenda voor het overleg en de bijiagen bij het

overleg

Toelichting

Stand van zaken probleemschets1

De energieleveranclers zullen een schets te geven van de huidige situatle en

wat zij op de middel lange termijn verwachten daarbij kan gedacht worden

aan een beschrijvlng van de marktsituatle verwachte prijsontwikkelingen
waargenorren trends in energieverbruik en de betalingsproblematiek die de

leveranders signaleren Vervolgens kan hier door aanwezigen op

gereflecteerd worden

U kunt hierbU de energieleveranclers vraaen wat hun verwachtinaen ziin voor

het aantal huishoudens met betalincsachterstanden en wanneer deze op

zullen treden

2 Opbrengsten taskforce

Spoor 1

Na inzet van het regulier koopkrachtlnstrumentarium blijft er een groep over

met bovengemiddeld energieverbruik waarvoor het koopkrachtpakket
onvoldoende is Dit gaat bijvoorbeeld om huishoudens met een laag
middeninkomen die in een slecht geTsoleerde huur woning wonen

Energieleveranclers hebben ook aangegeven dat compensatie voor de

energierekening wenselijk is zij zien veel huishoudens met

betalingsproblemen Hierbij hebben zij in het openbaar aangegeven een

inkomensafhankelijke verlaging van energiebelasting uit te willen voeren

Dit is echter uitvoeringstechnisch niet op korte termijn mogelijk omdat

dergelijke aanpassingen in de energiebelasting structuurwijzigingen vergen en

huishoudens geen bezwaar kunnen maken

Wat wel als een kansrijke optie wordt gezien is een inkomensafhankelijke
compensatie binnen de energierekening o b v een tariefplafond voor gas en

elektriciteit voor kwetsbare huishoudens

Op deze manier worden meer gericht kwetsbare huishoudens die worstelen

met hoge tarieven gecompenseerd en neemt de compensatie toe naarmate zij
meer last hebben van de gestegen prijzen Dit zorgt er ook voor dat bij een

eventuele verdere prijsstijging geen extra compensatie nodig is voor deze

groep hun tarieven staan immers vast Zo wordt voorkomen dat er telkens

nieuwe pakketten nodig zijn om huishoudens te compenseren

Er wordt nu gekeken wat er mogelijk is door een verkenning De budgettaire
beheersbaarheid is niet eenvoudig omdat de kosten voor het Rijk sterk

afhankelijk zijn van o a de energieprijzen Dit vraagt nadere afspraken en

keuzes in de vormgeving
Andere varianten die geopperd zijn zijn een Inkomensafhankelijke verlaging
van de energiebelasting niet uitvoerbaar en een Bedrag per dag waarbij
energieleveranclers een deel van hun klanten compenseren met een vast
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bedrag per dag In een later stadium zou dit naar verbruik en tarief

uitgesplitst kunnen worden

• Energieleveranciers hebben hierbij aangegeven dat zij geen controle kunnen

doen op het inkomensgegeven zij hebben immers alleen bet adresgegeven
van hun klanten Zij zullen een lijst met adressen van hun kiantenbestand

aanieveren op basis waarvan een uitvoeringsorganisatie moet aangeven of

deze huishoudens in aanmerking komen voor compensatie
• In het voorbeeld van een maximumtarief geldt voor de huishoudens die in

aanmerking komen o b v deze controle dat de energieleveranciers een

maximumprijs mogen doorbereken Het verschii tussen deze maximumprijs
en de marktprijs wordt vergoed aan de leveranciers via voorschotten

uitgekeerd door een uitvoerder van het Rijk
• Mogelijke benaderingen voor inkomen waar nu naar wordt gekeken zijn

bijvoorbeeid
o Is op een adres zorg of huurtoeslag ontvangen Toeslagen
o Is op een adres inkomen uit bijstand of WW ontvangen UWV

o Is de WOZ waarde van de woning onder 300 duizend euro

Openbare data Het feit dat het hieropenbare data betreft

vergemakkelijkt het instrument

• U kunt vraqen aan eneraieieveranciers wat zii nodio hebben qua tiid en

uitvoerinq om een tariefolafond te imolementeren in de contracten voor een

door de overheid heider afqebakende aroep huishoudens

• U kunt aangeven dat u oraaq noqmaals een beroeo doet aan andere

deoartementen om na te denken over deze ootie met de mindset hoe zou het

kunnen i p v waarom kan het niet Ook omdat er in debatten vaak is

gesuggereerd dat er sprake zou zijn van onwii van het kabinet bij

maatregelen die afvielen vanwege uitvoerbaarheid

Spoor 2

• Vaste lasten partners huur energie water en zorgverzekering moeten sinds

1 januari 2021 betaiingsachterstanden melden bij de gemeente Gemeenten

zijn verpiicht deze meldingen op te pakken met bestaande middelen en

capaciteit Dat leidt ertoe dat niet aile signaleren juist worden opgepakt De

verwachting is dat het aantai meldingen flink zal toenemen dit najaar
• In het stuk staat daarom dat het kabinet extra middelen beschikbaar wil

stellen aan gemeenten om deze taak goed uit te kunnen voeren Het kiopt dat

er vanaf 2023 40 miijoen euro per jaar beschikbaar wordt gesteld vanuit de

aanpak geidzorgen armoede en schulden om de dienstverlening van

gemeenten te verbeteren Dit is echter voor zowei vroegsignalering ais

bijvoorbeeid schuldhulpverlening en beleid tegen kinderarmoede Het is

daarmee onduidelijk weike middelen hier precies worden bedoeld

• U kunt hierbij aangeven dat er 40 milioen beschikbaar is aesteld voor

dienstverlening van gemeenten Dit budget is dus niet gereserveerd voor

alleen vroeosionalering Ook kunt u aangeven dat er geen additionele

structurele middelen beschikbaar ziin aesteld

• U kunt vraqen aan de eneraiebedriiven hoe ze staan teoenover het verolicht

aanbieden van een betalinasreQelinq voor afsiuitinq

3 Vervolgafspraken

Spoor 1
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Voor spoor 1 is budget gereserveerd binnen het koopkrachtpakket Dit is nog

niet publiek bekend gemaakt Een eerste uitwerking van de opties wordt naar

verwachting voor de APB opgeleverd Hierbij moet nog uitgewerkt worden hoe

deze maatregel in de begroting ingepast zou kunnen worden aangezien de

regeling in deze vorm in principe een openeinderegeling is

U kunt hierbij aangeven dat andere politieke partiien inzetten op een

aloemeen priisolafond en dat hier waarschiinlilk veei druk op zal komen in het

debat

Spoor 2

Er zijn diverse verbeterpunten uit dit overleg gekomen welke door de

betrokken partijen worden opgepakt Er wordt nog bezien of het huidige voor

dit traject ingestelde gremium hiervoor benut wordt of dat de verbeterpunten
binnen reeds bestaande grennia worden opgepakt Er wordt wel voorgesteid
om over de voortgang van de geconstateerde punten apart te rapporteren
aan dit bestuurlijk overleg en desgewenst aan de Tweede Kanner

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

Er is veel aandacht voor een eventueei prijsplafond De Europese commissie heeft

voorgesteid een prijsplafond in te voeren voor stroomproducenten die geen iast

hebben van hoge gasprijs koien zon en windstroom Eventuele overwinst

wordt afgeroomd om ingezet

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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■» Ministerie van Sodale Zaken en

Werkgelegenheid

Directie Participatie
Decentrale Voorzieningen

Afdeling Generieke

Participatievoorzier ingen

Contactpersoon

Persoonsgegevens

Datjm

22 08 2022

agenaa Onze referentie

2022 0000186860

Bijlage n

5

Omschrijving Agenda bestuurlijk overleg aanpak

energiearmoede
9 September 17 00 18 00 uur

Digitaal Webex

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezigen Namens het Rijk Minister Schouten Minister

Jetten Minister Kaag | Persoonsgegevens ^ BZK
ambtelijke ondersteuning

Namens de energiefeveranciers [Persoonsgegevens
Greenchoice Persoonsgegevens EngteMoonsgegeiens

Pe rsoonsgegeve i^£oolblue [
Energie Nederland^
Innovatieenergie persoonsgegeven^ Eneco

Persoonsgegeven^Vattenfall J Persoonsgegevens

Nutsgroep ^ersQonsgegeven^SSent

Persoonsgegevens

Namens VNG Persoonsgegeven^ VNG COmmiSSie

Participatie Schuldhuipverleninq en Integrate
Persoonsgegevens | VMG commissie Economie

Klimaat Energie en Miiieu en ambtelijke

ondersteuning

1 Stand van zaken probleemschets bijiage 1

De energieieveranciers worden uitgenodigd om minister Schouten minister Jetten

en minister Kaag een schets te geven van de huidige situatie en wat zij op de

middel lange termijn verwachten daarbij kan gedacht worden aan een

beschrijving van de marktsituatie verwachte prijsontwikkelingen waargenomen

trends in energieverbruik en de betalingsproblematiek die de leveranciers

signaleren Vervolgens kan hier door aanwezigen op gereflecteerd worden

Bij dit agendapunt kan ook stii gestaan worden bij de stand van zaken van de

uitvoering van het Plan van Aanpak energiearmoede dat de

energiemaatschappijen en Geldfit eind maart hebben gelanceerd

2 Opbrengsten taskforce bijiage 2 3 en 4

Er is de afgelopen periode met het ministerie van SZW EZK BZK en Financien en

de energieieveranciers gewerkt aan het in kaart brengen van diverse maatregelen
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om betaalproblemen als gevolg van de hoge energierekening voor huishoudens zo

veel mogelijk te voorkomen Bij dit traject waren onder meer op ambtelijk niveau

VNG Divosa en diverse maatschappeiijke partners betrokken Daarbij is in

gezamenlijkheid gesteld dat huishoudens die hulp krijgen of zoeken bij het betalen

van de energierekening gedurende het jaar niet moeten worden afgesioten van

energie
Het pakket bevat vier sporen 1 financieie ondersteuning 2 het vroeg in beeld

krijgen van potentieie betaiingsprobiemen en optimaiiseren van inzet van

huipaanbod 3 verkenning budgetteren ais opiossing en 4 energiebesparing en

verduurzaming Daarbij zijn mogelijkheden onderzocht die de komende periode
verder worden uitgewerkt en of geimplementeerd
In bijiage 2 zijn de opbrengsten en vervoigafspraken van de vier sporen

uiteengezet Tevens is de brief van Energie Nederiand bijgevoegd bijiage 3a en

3b die ingaat op een aantal opties die de energieieveranciers ziet met betrekking
tot energiecompensatie De aanwezige partijen worden uitgenodigd om op deze

resuitaten te reageren

Ter informatie is de concept Tweede Kamerbrief Aanpak energiearmoede

vertrouweiijk bijgevoegd bijiage 4 welke een samenvatting bevat van de

opbrengsten van het samenwerkingsverband In deze brief is de besluitvorming in

relatie tot Prinsjesdag uiteraard nog niet verwerkt De brief wordt op Prinsjesdag
aan de Tweede Kamer aangeboden

Directie Participate

Decentrale Voorzieningen

Afdelirg Generieke

Participatievoorzieningen

Datum

22 08 2022

Onze referentie

2022 0000186860

3 Vervoigafspraken
Er wordt voorgesteld om de vier bestaande sporen als voIgt voort te zetten

Spoor 1 eventuele verdere uitwerking is afhankeiijk van de

Prinsjesdagbesiuitvorming en deze wordt eerst afgewacht

Spoor 2 er zijn diverse verbeterpunten uit dit overleg gekomen welke door de

betrokken partijen worden opgepakt Er wordt nog bezien of het huidige voor

dit traject ingestelde gremium hiervoor benut wordt of dat de verbeterpunten
binnen reeds bestaande gremia worden opgepakt Er wordt wei voorgesteld
om over de voortgang van de geconstateerde punten apart te rapporteren aan

dit bestuurlijk overleg en desgewenst aan de Tweede Kamer

Spoor 3 budgetteringsvraagstukken en ondersteuning vanuit een dergelijk

concept worden door SZW binnen de bestaande armoede en schuldenaanpak
verder uitgewerkt Daarmee wordt dit spoor niet meer binnen dit

samenwerkingsverband uitgewerkt

Spoor 4 de samenwerking wordt voortgezet via 1 via de Zet ook de knop
om campagne waar EZK in de lead is en 2 via de Energiebespaarcoalitie van

BZK De tijdelijke werkgroep wordt ontbonden

Er wordt voorgesteld dat het voor dit traject ingerichte ambtelijke kernteam

tot in ieder geval december op reguliere basis bij elkaar komt gezien de huidige

problematiek en het belang elkaar snel te vinden op de inhoud en proces Door dit

kernteam worden de volgende zaken in gang gezet of gemonitord

Vervolg spoor 1 2 en 4

Oppakken nieuwe en aanvullende acties waarbij ook het actieplan

Energiearmoede van de energieieveranciers samen met Geldfit wordt

betrokken

Synergie bereiken op communicatie richting huishoudens in relatie tot de

energierekening Daar worden bijvoorbeeld ook ACM en woningcorporaties bij
betrokken

^ Leden van het kernteam zijn Energie Nederiand Greenchoice Vattenfall Eneco Essent VNG Divosa en

ministeries van Financier SZW BZK en EZK
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Startnotitie Bestuurlijk Overleg hoge energieprijzen en energiearmoede
Deze startnotitie is een update op de startnotitie zoals deze is gebruikt in het Bestuurlijk Overleg van

30juni 2022 Er zljn in de afgelopen weken verschillende ontwikkelingen geweest zowel op de

groothandelsmarkt als bij energieleveranciers

Ontwikkelingen op de groothandelsmarkt voor energie
• Sinds begin 2021 stijgen de energieprijzen voor gas en elektriciteit significant

Afhankelijk van het inkoopproduct IJaarof 1 kwartaal vooruit steeg de baseload prijs exd

BT\A voor

Gas met een factor groter dan 10 0 extreem volatiel

Elektriciteit met een factor tot 20 voudig extreem volatiel

Hierbij is er sprake geweest van een grote extra stijging ten opzicht van het BO van 30 juni

• Voor een gemiddeld huishouden bij een verbruik van 2 250 KWh en 1 200 m3 waren de

jaarkosten inci alle belastingen tussen € 1 500 1 800 Op basis van de huidige

groothandelsprijzen loopt dat op piekmomenten op tot 8 000 inclusief de

overheidsondersteuning op de energienota

• Wat brengt de toekomst Niemand kan het weten De groothandelsprijzen geven een beeld

van de marktverwachting In oktober 2021 was de verwachting op de groothandelsmarkt
dat de prijzen na afloop van de winter zouden dalen Vooral door de gevolgen van de oorlog
in Oekraine is nu de verwachting dat de prijzen geheel 2023 extreem hoog blijven en ook

voor 2024 en 2025 ver boven het historisch gemiddelde niveau zullen liggen

Gevolgen voor klanten van energieleveranciers
• Omdat de trend in de prijsbeweging op de groothandelsmarkt stijgende is en de meeste

leveranciers vanwege hun inkoopstrategie dit effect vertraagd doorgeven aan de klant iste

stellen dat vele huishoudens in Nederland nog niet in zijn geheel zijn blootgesteld aan het

huidig prijsniveau De pijn moet deels nog komen en kan verdergroeien als de opwaartse

trend doorzet Het aandeel klanten met een vaste prijs daalt hard omdat de

contractperiode eindig is en het aanbod sinds oktober 2021 vrijwel is opgedroogd Zoals

eerder in de Task Force is gedeeld zal het aantal variabele contracten naar schatting tussen

80 90 liggen

• Hierbij is het goed om aan te geven dat het CPB in de Stresstest kosten van levensonderhoud

van een donker scenario uitgaat wanneer de consumentenprijzen voor elektriciteit en gas

exclusief belastingen 600 hoger zijn dan begin 2021 Inmiddels liggen de stijgingen ruim

boven deze 600 waarbij zeker niet is uitgesloten dat prijzen verdergaan stijgen

• Energieleveranciers kopen op een verschillende manier hun energie in Voor variabele

tarieven was het gebruikelijk dat deze tweemaal per jaar werden aangepast obv

ontwikkelingen op de groothandelsmarkt Dat was afdoende om de risico s voldoende te

kunnen beheersen Inmiddels zien we door de extreme ontwikkelingen op de

groothandelsmarkt en bijbehorende risico s voor energieleveranciers grote verschillen in

1 Aantal prijswijzigingen voor variabel van het gebruikelijke 2x per jaar naar iedere

kwartaal of iedere maand

2 Prijsniveau variabel verschillen van meer dan 1 000 euro zijn regelmatig waar te

nemen
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3 Prijsniveau voor bestaande resp nieuwe klanten De prijs voor nieuwe klanten is

vaak aanmerkelijk hoger € 3 000 4 000 omdat leveranciers voor dit segment geen

historische inkooppositie meer hebben

• Door de grote verschillen in huidige prijzen tussen leveranciers is het lastig aan te geven in

welke mate de prijzen voor een gemiddeld huishouden verder gaan stijgen Zou de

marktprijs vanaf nu gelijk blijven dan lijkt een aanname dat er nog een gemiddelde stijging

van duizenden euro s op jaarbasis aankomt realistisch Dit is bijvoorbeeld af te leiden uit het

verschil tussen het gemiddeld aanbod van modelcontracten voor nieuwe klanten en een

beeld van de gemiddelde variabele prijzen van dit moment

• Een combinatie van koude winter geen Russisch gas en te beperkte energiebesparing kan de

verhoging nog veel groter laten zijn er is geen maximum aan een prijs op een

groothandelsmarkt Zeer substantiele vraagreductie op Europese schaal lijkt op dit

moment de enige weg route naar substantieel lagere prijzen op kortere termijn

Voor het eerste deel van 2022 ziet Vattenfall voor haar huishoudens dat geschoond voor het

warme weer er een verbruiksdaling van 8 14 waar te nemen is

Trends en ontwikkelingen bij achterstanden

De huidige leveringstarieven leiden nu al tot zorgwekkende effecten zo zien verschillende

energieleveranciers de volgende ontwikkelingen

Klanten passen hun termijnbedrag aan tot het budget wat er is bij verschillende

energieleveranciers zien we groepen klanten van meer dan 10 die een fors te laag

termijnbedrag hebben Daarnaast zijn er nog tot wel 30 klanten die een behoorlijkte laag

termijnbedrag heeft Dit leidt tot grote bijbetalingen van honderden euro s of meer op de

jaarafrekening Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar is het percentage met een veel

te laag termijnbedrag fors gestegen 3 4 keer zo hoog

Detotale achterstanden bij verschillende energieleveranciers zijn op dit moment al gestegen

met 20 30 met een duidelijke trend omhoog

Het aantal hulpverzoeken en doorverwijzingen naar Geldfit is meer dan verdubbeld ten

opzichte van vorig jaar en blijft sterk stijgen in de afgelopen periode Dat komt mede doordat

energieleveranciers veel actiever doorverwijzen in verband met de zorgen bij klanten

Het aantal meldingen voor vroegsignalering is met 20 30 gestegen sinds begin dit jaar

Huidige initiatieven om effecten voor huishoudens te voorkomen

Energieleveranciers zetten zich al jarenlang in om achterstanden schulden en armoedete

voorkomen Dit gebeurt voortdurend door het eigen incassoproces te optimaliseren en samen te

werken met andere organisaties onder andere

Het op veel verschillende manieren verschaffen van inzicht in verbruik en advies over

energiebesparing Ook worden verschillende soorten opiossingen aan klanten geboden van

warmtefolietot warmtepompen al naargelang de behoefte en mogelijkheden van klanten

Het geven van inzicht in de actuele verbruik om zo een passend persoonlijk termijnbedrag
vast te stellen Hier zien energieleveranciers een stijging van meer dan 200 van het aantal

adviezen om het maandbedrag aan te passen ten opzichte van een jaar geleden

Het via veel verschillende kanalen zoeken van persoonlijk contact met klanten om te komen

tot een opiossing ook hier zijn erg grote stijgingen te zien

Het bieden van verschillende mogelijkheden tot uitstel van betaling of een betalingsregeling

Energieleveranciers hebben in samenwerking met andere organisaties een leidende rol

gespeeld in het opzetten en het uitrollen van vroegsignalering in Nederland
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Het overeenkomen van een nieuw en verbeterd convenant met de NVVK voor Minnelijke

Schuldsanering
Het samenwerken met de Nederlandse Schuldhulproute en vele andere organisaties met

lokale en landelijke grote en kleinere initiatieven

Het gezamenlijk opstellen van het actieplan tegen energiearmoede gezamenlijk met de NSR

en SchuldenlabNLj omdat energieleveranciers al langer beseften dat met in de huidige
situatie en ondanks de compensatie vanuit de Rijksoverheid er veel extra acties nodig zijn

om energiearmoede te voorkomen De volgende vieronderdelen zijn in de lente afgesproken
en zijn in de afgelopen weken bestendigd

1 Neerzetten digitale energieroute op Geidfit nl 1 Juni live gegaan en in de eerste

drie maanden meerdan 80 000 bezoekers een significant deel van detotale

bezoekers op Geldfit nl

2 Intensiever doorgeleiden naar Geldfit nl bij Vattenfall is het aantal

doorverwijzingen verdubbeld Daarnaast is Essent recent aangesloten en zijn er

toezeggingen van twee middelgrote energieleveranciers om aan te sluiten

3 Aanvullend en passend hulpaanbod via Geldfit nl aanbod voor energiebesparing is

uitgebreid met tips en doorverwijzingen naar energiecoaches en de energietoeslag
onder andere in samenwerking met de Voorzieningenwijzer

4 Noodfonds het noodfonds is per begin juni in pilotvorm gestart De eerste

uitkeringen worden nu gedaan na gedegen triage

Confidentiality C2 Internal
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Achtergrond document

Er is de afgelopen periode met het ministerie van SZW EZK BZK en Financien en de energieleveranciers

gewerkt aan het in kaart brengen van diverse maatregeien om betaaiproblemen aisgevolg van de hoge

energierekening voor huishoudens zo veel mogelijk te voorkomen Bij dit traject waren onder meer op

ambtelijk niveau VNG Divosa en diverse maatschappelijke partners betrokken Daarbij is in gezameniijkheid

gesteid dat huishoudens die huip krijgen of zoeken bij het betaien van de energierekening gedurende het jaar
niet moeten worden afgesloten van energie

Het pakket bevat vier sporen 1 financieie ondersteuning 2 het vroeg in beeid krijgen van potentieie

betalingsprobiemen en optimaiiseren van inzet van huipaanbod 3 verkenning budgetteren als opiossing en

4 energiebesparing en verduurzaming Daarbij zijn mogeiijkheden onderzocht die de komende periode verder

worden uitgewerkt en of geimplementeerd

Vervoigafspraken
In document zijn de opbrengsten en of uitkomsten van de vier sporen uiteengezet In de onderstaande tabel

zijn alle vervoigafspraken opgenomen die in dit traject zijn afgesproken Deze worden in dit document nader

toegelicht

Afspraak Traject
Uitwerken van mogeiijkheden tot gerichte energiecompensatie 1

Indian juridisch houdbaar gaan energieleveranciers maandelijks signalen van betaalachterstanden

melden binnen 3 maanden

2

Onderzoeken van de technische en juridische mogeiijkheden om het afsiuitsignaal van de

netbeheerder als een geupdated vroegsignaal met een bijzondere status zodat deze gebruikt kan

worden voor een extra melding bij gemeenten en hoe dit past in de totale aanpak van

vroegsignalering

2

Op basis van de Meetlat Sociale Incasso een self assessment te doen door energieleveranciers 2

Het bieden van een regeling zou onderdeel moeten zijn van een sociaal huipaanbod van een

energieleverancier Het beleid irt het convenant redelijke betalingsregeling wordt verder

geconcretiseerd waardoor ook in een fase van vroegsignalering gebruik kan worden gemaakt van

een standaard betalingsregeling Dus bereidheid tot samenwerken met betrokken partijen is een

aandachtspunt

2

Optimaiiseren van uitvoering vroegsignalering door gemeenten mits voldoende middelen in 2023

bijv een huisbezoek een telefoontje bij niet reageren op een brief en plegen van nazorg

2

SZW verkent het opgeleverde voorstel binnen de Armoede en schuldenaanpak verder om

betalingsproblematiek in den brede te voorkomen Betrokkenheid van onder meer de vaste

lastenpartners is essentieel

3

Energieleveranciers worden betrokken bij de najaarsflight van de campagne via EZK zowel

inhoudelijke input vanuit de energieleveranciers maar ook ter bevordering van een brede

verspreiding van dezelfde boodschap aan zoveel mogelijk huishoudens en de rol die de

energieleveranciers daar zelf nog in kunnen spelen

4

Energieleveranciers voornemens om hun maandelijkse rapporten die zij sturen naar alle klanten aan

te vullen met tips die aansluiten bij de huidige energiecrisis en het bespaarpotentieel op korte

termijn hiervan en huishoudens zo te prikkelen meer energie te besparen

4

Afgesproken is om in twee concrete gremia de samenwerking voort te zetten 1 via de Zet ook de

knop om campagne waar EZK in de lead is en 2 via de Energiebespaarcoalitie van BZK

4
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1 Financiele ondersteuning

Leden werkgroep FIN EZK SZW Vattenfall Eneco Engie Essent Greenchoice Energie Nederland

In gezamenlijkheid is verkend welke generieke en specifieke financiele maatregelen er zijn ten aanzien van de

energierekening welke vervolgens als input is meegenomen bij de verkenning ten behoeve van Prinsjesdag In

bet vorige bestuurlijk overleg zijn diverse varianten gepresenteerd welke gedurende de zomer nader zijn
onderzocht

Energie Nederland de branchevereniging voor energieleveranciers heeft op 3 augustus jongstleden de

minister voor KE de minister voor VRO de minister van Financien en mij een brief gestuurd waarin zij bepleit
een aantal financiele maatregelen meete nemen in de besluitvorming voor Prinsjesdag
Allereerst wordt er door de energieleveranciers voor gepleit om de geldende verlaging van de btw op

elektriciteit gas en warmte de verlaagde energiebelasting op elektriciteit en de verhoging van de vermindering

energiebelasting in 2023 te continueren Energie Nederland geeft daarnaast aan dat in haar optiek de

inkomensafhankelljke verhoging van de belastingvermindering energiebelasting de enige mogelijke maatregel

is met een direct effect op de energierekening om gericht lagere inkomens te helpen Om deze maatregel zo

mogelijk In 2023 ult te kunnen voeren roept zlj het kabinet op om hiervoor 1 budget te reserveren in de

begroting voor 2023 en 2 te onderzoeken of de uitvoerbaarheid gegarandeerd is Voor beide acties geldt

volgens Energie Nederland een hoge mate van urgentie onder andere gezien de voorbereidingstijd die

noodzakelijk is voor de uitvoering Daarbij is Implementatie per 1 januari 2023 volgens de energieleveranciers

wenselijk om zo snel als mogelijk tegemoetkoming te bieden aan de stijging in de energierekening

Deze voorstellen zijn meegenomen in de integrale afweging van de augustusbesluitvorming De komende

weken wordt gezamenlijk verkend welke mogelijkheden er tot gerichte energiecompensatie wel mogelijk zijn

Daarbij wordt gekeken naar de korte en middel lange termijn

3
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2 Het vroeg in beeld krijgen van potentiele betalingsproblemen
en optimaliseren van inzet van hulpaanbod

Omschrilying thema s 1 incasso 2 betalingsproblemen 3 afsiuitbeleid 4 communicatie preventie

oppakken motie Omtzigt en motie Segers

Leden werkgroep E2K SZW FIN Divosa Eneco Vattenfall Essent Greenchoice Nationale Schuldhulproute

VNG Netbeheer Nederland NVVK

VRAAG AAN DE WERKGROEP

Voor de werkgroep vroegsignalering staat de vraag centraal hoe vroegsignalering van betalingsproblemen kan

bijdragen aan het sneller in beeld krijgen van inwoners die door de hoge energiekosten in financiele problemen
taken en welke opiossingen nodig zijn als inwoners in beeld zijn en hulp willen De vraag aan de werkgroep kan

worden opgesplitst in drie onderdelen

1 Vroegsignalering van schulden opvolging van signalen en mogelijke opiossingen uitvoeringspraktijk
2 Wet en regelgevingskader met betrekking tot signalen tussen leveranciers netbeheerders en

gemeenten

3 Sociale incasso

Hieronder wordt uitgewerkt wat in de werkgroep m b t deze drie onderdelen besproken is en wat de

conclusies hiervan zijn

1 Vroegsignalering van schulden opvolging van signalen en mogelijke opiossingen uitvoeringspraktijk

Sinds 1 januari 2021 is vroegsignalering van schulden een nieuwe wettelijke taak geworden van gemeenten

Wgs Wet gemeentelijke schuldhulpverlening Dit betekent dat alle vaste lasten partners huur

woningbouwcorporaties institutioneel en particulier energie drinkwater en zorgverzekering vanaf 1 januari
2021 alle achterstanden in betalingen melden bij de gemeente Gemeenten zijn vervolgens verplicht deze

meldingen op te pakken Op welke wijze gemeenten deze meldingen oppakken is de beleidsvrijheid van

gemeenten Alhoewel vroegsignalering een nieuwe wettelijke taak is geeft de VNG aan dat hier geen extra

structurele middelen vanuit het kabinet voor zijn ingezet Dit betekent dat gemeenten deze nieuwe taak vanuit

bestaande middelen en capaciteit moeten uitvoeren Voor vaste lastenpartners is het melden vaak ook een

compleet nieuwe taak Ook wil het kabinet in overleg met gemeenten hiervoor structurele financiering
beschikbaar stellen Dit zal de slagkracht van gemeenten vergroten en zorgen voor betere opvolging van

signalen

Waarstaan we
‘

Vroegsignalering wordt door alle partijen gezien als een positieve ontwikkeling Immers als inwoners eerder in

beeld zijn en achterstanden nog niet zo hoog is het makkelijker om opiossingen te vinden In die zin is

vroegsignalering door alle partijen omarmd Voor gemeenten is het een groot probleem dat er

onvoldoende geen structurele middelen zijn Hierdoor kunnen zij niet de beste keuzes maken voor de

uitvoering Gevolg daarvan is dat signalen vaak noodgedwongen worden opgevolgd met een brief in plaats van

bijvoorbeeld een huisbezoek of een telefoontje Bij een aantal vaste lastenpartners VLP s is het nog zoeken

naar de juiste werkwijze Hoe lever je goede signalen aan en hoe richt je sociale incasso in Maar ook hoe zorg

je voor goede bereikbaarheid wanneer een inwoner hulp wil en hoe spreek je dan snel een goede

betalingsregeling af Voor gemeenten en VLP s die eerder aan pilots Vroegsignalering hebben meegedaan geldt

dat zij vroegsignalering sneller opschalen omdat er al enige ervaring is maar het maakt wel verschil of de

uitvoering een kleine pilot betreft of dat alle signalen van alle VLP s moeten worden gemeld en opgevolgd

^
Voor 1 januari 2021 liepen er al pilots in meer dan 150 gemeenten De ervaringen van de pilots zijn vanaf het begin met

andere gemeenten en vaste lastenpartners gedeeld Dit heeft het voor nieuwe gemeenten en vaste lastenpartners makkelijker
gemaakt met deze wettelijke taak aan de slag te gaan Gemeenten en vaste lastenpartners kunnen aansluiten bij een Landelijk
Convenant Vroegsignalering LCV en met deze aansluiting kan er per vaste lastenpartner eenvoudig een gestandaardiseerde
lokale overeenkomst gesloten worden Op een enkele kleine gemeente na maken inmiddels alle gemeenten gebruik van dit

convenant Bij de vaste lastenpartners zijn ondertussen ook heel vee partijen op het LCV aangesloten Bij de

energieleveranciers ontbreken nog 7 a 8 kleinere leveranciers drinkwaterleveranciers en zorgverzekeraars zijn allemaal

aangesloten Woningcorporaties zijn actlef bezig met vroegsignalering maken lang niet altijd van de LCV overeenkomst

doordat er vaak al lokale goedwerkende vroegsignalerlngsafspraken waren waarop Is doorgebouwd De particullere verhuur Is

in ontwikkeling De grote institutionele partijen zijn aangesloten Vele kleine re verhuurders nog niet Dit is begrijpelijk omdat

zij niet eerder bij de pilots betrokken waren en er veel soorten particullere verhuurders zijn
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Voor het bepalen van de urgentie en opvolging van de signalen worden de signalen door gemeenten aan de

hand van een afwegingskader geprioriteerd Op basis van de prioritering kan de gemeente keuzes maken op

welke wijze een signaal wordt opgevoigd Uiteraard binnen de beschikbare middelen en capadteit Momenteel

is er onvoidoende capadteit binnen gemeenten om aiie meldingen conform afwegingskader op te voigen
waardoor een deei van de inwoners onvoidoende opvoiging ontvangt

Nadat een inwoner is bereikt en aangeeft huip te wiiien kan op dit moment in 60 van de situaties worden

opgevoigd met een quick fix Dit betekent oa in overleg met de vaste lastenpartner s een betalingsregeling
treffen Slechts een klein percentage 5 hoeft te worden doorverwezen naar schuldhulpverlening

Bij een quick fix is het beiangrijk dat de vaste iastenpartner snel kan worden bereikt en dat er ruimte is om

betaalafspraken te maken die door de inwoner ook na te komen zijn

Waar zijn verbeteringen mogelijk en welke acties kunnen we ondernemen

Het is zaak om naar verbeteringen te zoeken aan de voorkant van het traject vanaf het opiopen van de eerste

betaalachterstand tot het daadwerkelijk afsiuiten omdat aan de voorkant het meeste effect bereikt kan

worden DaarbiJ dienen we enerzijds te kijken naar acties cq maatregeien in bestaande afspraken mbt

vroegsignaiering die de uitvoering kunnen optimaiiseren en snei kunnen worden opgepakt en anderzijds naar

randvoorwaarden voor verdere opschaiing op de middeilange termijn

Optimaiisatie en randvoorwaarden

Gemeenten hebben op dit moment nog beperkte mogeiijkheden voor optimaiisatie van vroegsignaiering

De beperkte middeien en capaciteit om meidingen van betaaiachterstanden op te voigen zorgen er voor

dat niet wordt gekozen voor de meest effectieve aanpak maar voor een aanpak waarbij de gemeente aan

haar wetteiijke taak voidoet Wanneer er per 2023 voldoende financieie middeien voor vroegsignaiering

beschikbaar komen kunnen gemeenten de uitvoering optimaiiseren Bijvoorbeeid vaker kiezen voor een

huisbezoek of een teiefoontje en wanneer een brief gestuurd wordt de inwoners die niet reageren

nabelien Meer inzet op nazorg wanneer een betalingsregeiing is afgesproken De huidige beschikbare

systemen voor de ontvangst en verwerking vroegsignaien kunnen gemeenten in principe op maat

ondersteunen maar weiiicht zijn daar ook nog verbeteringen te reaiiseren

De ieverancier kan verbetering aanbrengen door aan de klant niet aileen de simpele

verbruiksterugkoppeiing te verstrekken maar ook de financieie positie aan te geven wat is verwachting

dat klant bij moet gaan betalen op Jaarafrekening concreet verwacht bedrag en datum zodat klant

weiiicht ook zelf kan zorgen dat hij dat bedrag achter de hand heeft of huip kan zoeken Sommige

leveranders doen dit al en het verbetervoorstel is om dit door alle leveranciers te laten doen

Energieleveranciers verstrekken op dit moment slechts eenmaal een signaal over een betaalachterstand

Dit betekent dat daardoor niet de ontwikkeling van de achterstand van dat huishouden in de maandelijkse

signalering zichtbaar wordt Andere vaste lastenpartners leveren iedere maand alle signalen van alle

achterstanden uit ook herhaalde meldingen horen daarbij We noemen dit een geupdatet vroegsignaal Bij

de maandelijkse prioritering door gemeenten wordt niet aileen naar de signalen van die maand gekeken

maar ook naar de drie maanden ervoor en naar de hoogte van de achterstand Zo kunnen we zien dat er

bijvoorbeeid de ene maand de zorgverzekering niet wordt betaald en de andere maand de energie niet

Ook zie je daardoor dat een signaal van een twee of drie maanden eerder nog steeds niet is opgelost en

zien we om welke bedragen het gaat Bij de energie zien we de ontwikkeling van een achterstand niet Er is

maar een melding die op een moment zichtbaar is Hierdoor missen we de urgentie wanneer juist de hoge

energiekosten tot problemen leiden

In een klein groepje vanuit de werkgroep hebben we gekeken wat het zou betekenen als juist

energieleveranciers ook iedere maand alle betaaiachterstanden zouden signaleren We zijn het er met

elkaar over eens dat dit echt een verschil kan maken Ook wordt in de bestaande structuren waarin in het

kader van Vroegsignaiering wordt samengewerkt continu het gesprek gevoerd over het verbeteren van de

kwaliteit van de meldingen

Urgentie

In het najaar wordt mede vanwege de stijgende inflatie en de opiopende energiekosten een enorme toename

van vroegsignaien verwacht Een aantal leden van de werkgroep hebben op basis van de beschikbare data

prognoses van het CBS en verwachtingen van de energieleveranciers als ze vaker gaan melden berekend dat dit

globaal een verviervoudiging van het aantal vroegsignaien betekent Dit is inclusief de signalen van de andere
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VLP s huur zorgverzekering drinkwater De berekening is als bijiage aan dit document toegevoegd Daarbij
moet worden opgemerkt dat in deze berekening de eventuele positieve gevolgen van bet koopkrachtpakket
dat op Prinsjesdag bekend wordt nog niet is meegenomen Disclaimer bij deze berekening is dat we uitgaan
van een schatting en niet met zekerheid kunnen voorspeilen of dit ook werkelijkheid zal worden Vanuit de

schatting hebben we de kengetailen gebruikt zoais die uit de monitor vroegsignalering 2021 zijn gerapporteerd
Wat betekent dit voor de uitvoering van vroegsignalering bij gemeenten Behalve meer vroegsignalen
verwachten gemeenten ook een toename bij o a schuldhulpverlening en Bijzondere Bijstand Dit zorgt voor

een toenemende spanning op de hele dienstverlening van gemeenten in bet sociaal domein dus ook op de

uitvoering van vroegsignalering Om dit goed op te kunnen vangen zou nu al ruimte moeten komen om meer

capaciteit op vroegsignalering in te zetten Indien deze ruimte er niet komt dan moeten gemeenten met

dezelfde middelen en capaciteit meer vroegsignalen verwerken Dit zal leiden tot een verdere verscbraling van

de uitvoering waarbij gemeenten noodgedwongen moeten kiezen voor bet voldoen aan bun wettelijke taak in

plaats van optimale dienstverlening

2 Wet en regelgevingskader met betrekking tot signalen tussen leveranciers netbeheerders en

gemeenten

De meeste energieleveranciers interpreteren de Wgs in combinatie met de afsiuitregeling waarnaar in de MvT

van de Wgs wordt verwezen zo dat een betaalacbterstand slecbts een keer gemeld mag worden Andere vaste

lasten partijen zien deze belemmering niet en melden wel maandelijks alle signalen ook als deze al eerder zijn

gemeld Ook is vanuit SZW eerder aangegeven dat een berbaald signaal op basis van de Wgs juist wel kan dit

zou een geijpdated vroegsignaal zijn Vanuit de afsiuitregeling zelf is deze belemmering er niet Er wordt zsm

gewerkt aan een juridiscbe bevestiging
Als de conclusie is dat ook bij energie meerdere meldingen mogelijk zijn dan kan bet maandelijks melden van

alle signalen van betaalachterstanden en bet ontvangen van deze signalen door gemeenten snel worden

opgestart De verwacbting is dat na overeenstemming over de juridiscbe grondslag bet ongeveer 3 maanden

duurt voordat de uitvoering van de werkwijze van een geiipdatet vroegsignaal doorgevoerd kan worden Dit

kan verscbillen per leverancier

Uitwisselen van gegevens tussen netbebeerders en gemeente wanneer zij daadwerkelijk gaan afsiuiten

Als de leverancier bet contract met een klant toch heeft moeten beeindigen stopt de levering van gas en

elektriciteit niet meteen Erontstaat dan de onwenselijkesituatievanverbruik zonder contract In deze

situatie draait de netbebeerder op voor de kosten van dit verbruik en de netbebeerder zal dan ook uiteindelijk

tot afsiuiting over gaan en de kosten alsnog verrekenen Voordat een klant daadwerkelijk wordt afgesloten

verstuurt de netbebeerder overigens nog minimaal een brief dat bet er daadwerkelijk zal worden afgesloten

In de werkgroep is besproken of bet zinvol zou kunnen zijn om een extra moment van uitwisseling van

gegevens toe te voegen aan de vroegsignalering als experiment maar de vaststelling is dat bet weliswaar

mogelijk maar niet wenselijk is omdat bet niet zal bijdragen aan de opiossing want te laat in bet proces

gegeven De Wgs maakt bet mogelijk experimenten te organiseren met nieuwe vroegsignalen Met

afsiuitsignaal van de netbebeerder is feitelijk geen nieuw signaal dus bet is nog de vraag of dit als experiment

mogelijk is De dreigende afsiuiting moet immers al gemeld worden door de energieleverancier Daarnaast Is

een mogelijk signaal van een netbebeerder niet bepaald een vroegsignaal Op bet moment dat een klant

daadwerkelijk wordt afgesloten is er al beel wat tijd overbeen gegaan en beeft de klant al geen contract meer

met een leverancier De netbebeerder zal de klant aansporen een nieuw contract af te sluiten bij een andere

leverancier ecbter in de buidige markt omstandigbeden is dit erg lastig een klant zal waarscbijnlijk met hogere
tarieven te maken krijgen Het beeft de voorkeur om deze klanten juist eerder in beeld te krijgen zodat

voorkomen kan worden dat zij zonder energiecontract komen te zitten

Het toevoegen van een signaal tussen netbebeerder en gemeente zou een nieuwe grondslag voor

gegevensuitwisseling vragen Op dit moment staat deze grondslag niet in de Regeling afsiuitbeleid voor

kleinverbruikers van elektriciteit en gas omdat is beoogd contractloze situaties te voorkomen doordat de

leverancier deze gegevens mag uitwisselen met de gemeente En in feite is een dergelijke melding geen

vroegsignalering maar een dreigende crisis Conform de Wgs zal de gemeente in geval van een dreigende crisis

altijd binnen drie dagen actie ondernemen Alleen is er op dit moment geen grondslag voor

gegevensuitwisseling tussen netbebeerder en gemeente

De mogelijkheden om bet afsiuitsignaal te gebruiken voor een extra melding bij gemeenten vraagt nog

onderzoek over grondslagen en tecbniscbe mogelijkbeden
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Afsiuitsignaal als crisis vroeg signaal
Momenteel loopt in Den Haag een pilot waarbij degemeente een afsiuitsignaal energie als onderdeel van de

aanpak vroegsignalering ontvangt Dit signaal wordt altijd opgevolgd met een huisbezoek De eerste resultaten

zijn positief Deze aanpak zou een extra en goede aanvulling kunnen zijn op de bestaande aanpak van

vroegsignalering Omdat het een dreigende afsiuiting betreft is het feitelijk geen vroegsignalering maar zou het

signaal mogelijk als een geiipdated vroegsignaal met een bijzondere status kunnen worden beschouwd

Onderzocht moet worden hoe dit past in de totale aanpak van vroegsignalering ook in samenhang met de

signalen van andere vaste lastenpartners en daarnaast moeten duidelijke afspraken worden gemaakt op welk

moment en onder welke voorwaarden sociale incasso er sprake is van een afsiuitsignaal

Sociale incasso

In de afsiuitregelingen is vastgesteld dat er sprake dient te zijn van sociale incasso bij de energieleverancier

voorafgaand aan het aanleveren van vroegsignaleringsmeldingen Sociale incasso kan indien goed uitgevoerd
leiden tot minder afsiuitingen betere opiossingen voor klanten en een beter incassoresultaat Aan de andere

kant is er onder leden van de VNG en de NWK behoefte aan concretisering van de richtlijnen rondom sociaal

incasso in de sector en het hulpaanbod vanult de leveranciers in het geval van hulp na vroegsignalering Hierop

worden twee initiatieven verkend

Meetlat sociale incasso

Veel energieleveranciers hebben in de afgelopen 10 jaar vooruitgang geboekt op het gebied van sociale

incasso Het voorstel vanult de energieleveranciers is om op basis van de Meetlat Sociale Incasso opgesteld
door Purpose een self assessment te laten doen Hierdoor moet bij individuele leden kenbaar worden wat het

huidige niveau van sociaal incasseren is en welke ambitie er wordt uitgesproken Om de ambitie te realiseren

zullen de leden ervaringen delen

In dit kader is het ook belangrijk om te vermelden dat de definitie van sociale incasso uit de Wgs en de regeling

leidend moet zijn en dat het aan te bevelen is dat de leveranciers de voorwaarden die hierover in de MvT zijn

opgenomen meenemen De Autoriteit Persoonsgegevens benadrukt dat de wetgever de vroegsignalering

beperkt tot het verwerken van signalen waaruit een vermoeden of wetenschap blijkt dat er sprake is van

dreigende problematische schulden van klanten Ook mogen of moeten schuldeisers deze signalen pas bij de

gemeente melden als een zogeheten sociale incasso niet tot afspraken over betaling heeft geleid Deze

beperkingen houden verband met de vereiste proportionaliteit van de verwerking Alleen die

persoonsgegevens mogen worden verwerkt die noodzakelijk proportioneel zijn voor vroegsignalering Zowel

de verstrekker als de ontvanger moeten die noodzaak ook kunnen aantonen Soms krijgen gemeenten signalen

doorgezet diegeringe betalingsachterstanden betreffen en of ogenschijnlijk niet voldoen aan de eisen van

sociale incasso Een signaal dat niet voldoet aan de wettelijke vereisten mag de gemeente niet verwerken

Onder een maatschappelijk verantwoorde incasso wordt verstaan

a ten minste eenmaal een schriftelijke betalingsherinnering gestuurd

b zich ingespannen om in persoonlijk contact te treden om te wijzen op mogelijkheden om

betalingsachterstanden te voorkomen en te beeindigen

c gewezen op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening

d aangeboden gegevens door te geven aan gemeenten methode 2

Concretisering hulpaanbod van de leveranciers

Gemeenten lopen in toenemende mate tegen het probleem aan dat er in samenwerking met de

energieleveranciers geen opiossing mogelijk is binnen het traject van vroegsignalering Het bieden van een

regeling zou onderdeel moeten zijn van een sociaal hulpaanbod van een energieleverancier

De energieleveranciers zoals verenigd in Energie Nederland hebben al met de NWK via een convenant

vastgesteld dat er akkoord wordt gegaan met een redelijke betalingsregeling als onderdeel van een

schulphulptraject Dit beleid zal verder worden geconcretiseerd waardoor ook in een fase van vroegsignalering

gebruik kan worden gemaakt van een standaard betalingsregeling Aandachtspunt is dat vroegsignalering niet

altijd door NWK leden uit wordt gevoerd Dus bereidheid tot samenwerken met deze partijen is een

aandachtspunt

7

1558673 00005



Zo weten alle partijen wat er over en weer verwacht wordt en kan er een realistische inschatting worden

gemaakt van haalbare laagdrempelige hulp of benodigde zwaardere interventies door een gemeente

Disclaimer

Inzet op al deze sporen is \wenselijk en nodig echter hierbij moet vermeid worden dat dit niet aiie problemen

bij huishoudens weg kan nemen Ook werkt vroegsignaiering enkei ais mensen er zeif voor kiezen geholpen te

willen worden Het treffen van een betalingsregeiing werkt aileen als hiervoor ruimte in een budget is

Daarnaast is capaciteit qua uitvoering middelen maar ook mensen een aandachtspunt

Berekening extra kosten vroegsignaiering

Benodigde middelen inzet vroegsignaiering als gevolg van

inflatie stijging energiekosten

Aantal Benodigde tijd in uren

Aantal vroegsignalen 2021 550 000

Aantal extra vroegsignalen uitgaande van globaal verviervoudiging

1 500 000 aantal matches 30 aantal meldingen enkei en

1 275 000

In ontvangst nemen en controle uitgevallen signalen {20 van totaal

circa 1 minuut per signaal gegevens ontbreken gegevens kloppen

niet

255 000 4 250

Huisbezoeken 2 3 van matches een professional gaat op huisbezoek

ca 1 5 uur per melding 3 pogingen De huidige situatie is dat niet bij

2 3 van de gemachte meldingen een huisbezoek plaatsvindt maar bij
12

150 000 225 000

Telefoontjes 1 3 van matches hoge bedragen enkelvoudige

signalen circa 0 5 uur per melding in 2021 werd vakergebeld als

gevolg van de beperkingen van corona

75 000 37 500

Kaartje brief of sms whatsapp circa 5 minuten per melding 750 000 62 500

Bereikte huishoudens 25 van totaal aantal meldingen 318 750

Inwoner wil hulp 3 5 van het aantal meldingen eerste en volgende

gesprekken opstellen budgetplan berekenen afloscapadteit etc

44 625 133 875

Quick fixes inclusief contact met en terugkoppeling naar vaste lasten

partner betalingsregelingen treffen overige afspraken maken met

schuldeisers circa 2 uur per quick fix 60 van de inwoners die hulp

willen

26 775 53 550

Verwijzing naar overige hulpverlening circa 0 5 uur per overdracht

30 van de inwoners die hulp willen

13 388 6 694

Verwijzen naarfinanciele hulpverlening niet schuldhulp circa 0 5 uur

per overdracht 5 8 van de inwoners die hulp willen

2 588 1 294

Extra aanmeldingen schuldhulpverlening circa 1 uur per overdracht

5 5 van inwoners die hulp willen

2 454 2 454

Administratieve verwerking signalen intern naarvaste lasten partner

en voor monitoring

318 750 79 688

Totaal aantal uren 606 805

Totaal extra kosten aantal uren 729 105 kosten {€ 70 €

42 476 333

Bij deze kosten is geen rekening gehouden met eventueie extra

overhead inrichting werkplekken en overige materiele kosten bijv

Schattingaantallen is gebaseerd op 1 CBS cijfers verwachtte

aantallen huishoudens die in financiele probiemen gaan komen 2

verwachtingen energieieveranciers aantallen meldingen

opvolgende signalen 3 monitoringcijfers en data

softwareleveranciers 2021 4 kengetallen monitor vroegsignaiering

2021
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3 Verkenning budgetteren als opiossing

Leden werkgroep SZ\N EZK twee gemeenten Rotterdam en Arnhem de Nationale Schuldhulproute Geldfit

Eneco een woningcorporatie en een techpartij

Achtergrond
• Voor de zomer ontstond het idee van het nationaal opschalen van het Vaste Lastenpakket wat is

omgedoopt naar de Nationaie Budgetservice NBS ais onderdeel van een vangnet in relatie tot

energiearmoede Vanuit de gedachte dat op deze wijze betaiingen voor diverse vaste iasten centraai

geregeid worden zoais woonlasten zorgverzekering energie water mobieie teiefoon TV en internet en

WA en inboedelverzekering Daarnaast zouden deeinemers weten wat ze de rest van de maand kunnen

besteden Een aanzienlijke korting op de totaie iasten voor burgers was daarbij randvoorwaardelijk om dit

voorstei in te zetten ais opiossing omdat anders simpelweg voor veei mensen de kosten de inkomsten

overstijgen en goed budgetteren geen opiossing biedt

• Op basis van het bovenstaande is adviesbureau Purpose de organisatie die eerder ook het Vaste hasten

Pakket heeft opgezet samen met een werkgroep aan de siag gegaan voor een eerste orientatie in deze

klankbordgroep namen onder meer SZW EZK twee gemeenten de Nationaie Schuidhuiproute Geldfit

een energieleverancier een woningcorporatie en een techpartij deei Daarbij is onderzocht wat ervoor

nodig zou zijn om nog voor de start van de winter december 2022 een basisvorm van het Vasten hasten

Pakket met budgetservice iive te hebben

• De opbrengst van deze exercitie is een open source piatform waarbij burgers met iangdurig financiele

zorgen finandeie rust krijgen ondanks stijgende kosten van energie en boodschappen In dit open source

platform de Nationaie Budgetservice NBS voert de cooperatie namens andere iT partners diensten uit

In feite is de NBS een verbinding van reeds bestaande oniine voorzieningen aangevuid met een

persooniijke intake

o Vaste hasten Pakket biedt een servicedesk met persooniijke intake en beioont meedoen met

maandeiijks financieel extraatje
o Virtueel inkomsten hoket maakt aanvragen van regeiingen simpei en direct2

o Huishoudboekje helpt deeinemers om iange tijd financieei stabiei te biijven
o HouVast app geeft iichtere doeigroep meer grip op financien door een siimme koppeiing met de

bank

Daarnaast bestaat de ambitie om aan te sluiten bij voorliggende voorzieningen van gemeenten formele

en informele schuld huipverieners
• Het gaat om een investering van €4 5 miijoen voor een groep van naar schatting in het projectpian 100 000

400 000 burgers De baten van deze investering €4 5 miijoen valien richting enerzijds de burger

anderzijds de vaste iastenieveranciers Om doorgang te kunnen vinden met dit concept dient er draagviak

te zijn onder alle vaste iastenieveranciers om de schaalbaarheid en daarmee rendement van het concept

te kunnen garanderen

Kern conclusie NBS is geen opiossing voor problematiek energiearmoede
• Op basis van een uitvoerige verkenning van de mogeiijkheden van een NBS is door ambteiijk SZW in

samenspraak met de hiervoor genoemde partijen geconciudeerd dat dit voorstei geen directe opiossing is

voor de aanpak energiearmoede
• De urgentie komt voort uit de huidige maatschappelijke context waarbij er sprake is van stijgende prijzen

Met een gelijkblijvend inkomen veroorzaakt diteen disbalans in de inkomsten uitgaven verhouding De

NBS is er met name voor groepen die inzicht moeten krijgen in hun huishoudboekje Het lost niet direct

het momenteel ontstane acute probleem op bij een tekort aan het einde van de maand vanwege de

exponentieel gestegen energierekening of boodschappenuitgaven
• Een aantal redenen heeft tot deze conclusie geleid

o Een stevige cashback is randvoorwaardelijk om dit voorstei in te zetten als opiossing omdat anders

simpelweg voor veei mensen de kosten de inkomsten overstijgen en goed budgetteren geen

opiossing biedt De voorgestelde €25 per maand voor zes maanden is voor huishoudens met

betalingsproblemen is echt een substantieel bedrag Echter dat zal gezien de huidige en verwachte

prijsstijgingen voelen als een druppel op een gloeiende plaat

^ Dit is gericht op inkomstenverhoging
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o Het is niet inzichtelijk hoeveel burgers daadwerkelijk deze ondersteuning bij budgettering nodig
hebben ten opzichte van de stevige benodigde jaarlijkse investering €2 5mjn

o Er worden te grote vraagtekens gezet bij de impiementatieduur

o Het draagviak bij de verschiiiende betrokken organisaties en maatschappeiijke partners is

onvoldoende zeker alle partijen zien het belang van hulp bij goed budgetteren voor een bepaalde

groep maar niet in het kader van energiearmoede
• Meer beschouwend moeten we erop aiert zijn dat beieid dat gaat over op iandeiijke schaai voorkomende

probiemen armoede schulden etc niet wordt afgewenteld op individuen Neem het huidige probleem
ailes wordt duurder reele inkomsten ioon uitkeringen en subsidies stijgen niet voidoende mee En de

opiossing van dit concept is mensen moeten afstand doen van hun huishoudboekje en leren budgetteren
via een app Dit past niet goed bij elkaar en als we dit ais Rijk samenwerkingsverband zouden presenteren

ais opiossing lopen we het risico om daarmee de plank mis te slaan

Vervolg
• Er zal zeker een groep Nederlanders gebaat zijn bij een lichte vorm van budgetbeheer maar een deel van

deze groep groeit slechts als gevolg van de stijgende energie prijzen Dat neemt niet weg dat in een ander

traject zoals armoede schuldhulpverlening geidzorgen aandacht besteed kan worden aan

budgetteringsvraagstukken en ondersteuning vanuit een dergelijk concept

• Vanuit SZ\A en de deelnemende partners werd er wel meerwaarde gezien in een voorziening die landelijk

ingezet kan worden De tools die nu in de MBS worden opgenomen worden lang niet in alle gemeenten

gebruikt Het open source karakter van de NBS is daarbij erg interessant Dus buiten de

energieproblematiek om zitten er bruikbare elementen in voor vraagstukken rondom inkomens en

budgetteringsproblemen De vervolgvragen die voortkomen uit dit traject zijn dan ook dat het goed is om

samen met partners te onderzoeken

1 welke omvang de doelgroep heeft die aan dit concept behoefte heeft

2 welke behoefte deze doelgroep heeft aan handreikingen
3 welke tools voor de gemeenten reeds bruikbaar inzetbaar zijn
4 en tot slot of deze behoeften van gemeenten en burgers op elkaar aansluiten

a Is er meer informatie verstrekking nodig richting burgers of het delen van best practices

richting gemeenten
b Is er een additionele tool nodig Of bestaan deze reeds maar gebruikt men ze niet Zo ja

waarom worden deze tools niet gebruikt
• Er wordt bezien of het opgeleverde voorstel binnen de Armoede en schuldenaanpak verder verkend kan

worden om betalingsproblematiek in den brede te voorkomen Daarbij is betrokkenheid van onder meer

de vaste lastenpartners essentieel
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4 Energiebesparing en verduurzaming

Leden werkgroep BZK EZK VNG Vattenfall Eneco Milieucentraal Aedes NVDE Greenchoice

In deze werkgroep is gekeken of er tot een versnelling kan worden gekomen ten aanzien van energiebesparing

en verduurzaming om zo de betalingsproblemen te verminderen De energie die je niet gebruikt hoef je
immers niet te betalen Hoewel alle partijen het beiang onderkennen van structurele woningverbetering in het

tegengaan van energiearmoede is gefocust op de maatregelen die op de korte termijn uitvoerbaar zijn en

effect kunnen hebben Hiertoe is besioten langs twee sporen te verkennen wat we voor elkaar kunnen

betekenen en hoe we in de toekomst de samenwerking vormgeven

1 Gedraesverandering en communicatie

Er zit veel potentie om energie te besparen door gedragsverandering Denk aan korter douchen warme trui

aantrekken en de thermostaat lager zetten en de was drogen aan de waslijn Het Rijk is in het voorjaar de

campagne Zet ook de knop om gestart om huishoudens hiervan bewust te maken Energieleveranciers zijn
samen met de Nederlandse Schuldhulproute en SchuldenLabNL een initiatief gestart om huishoudens die hulp

nodig hebben bij besparen te verbinden met het bestaande hulpaanbod Via www geldfit nl energie kunnen

klanten op laagdrempelige wijze toegang krijgen tot bespaartips van Milieu Centraal energiecoaches en andere

beschikbare hulp vanuit gemeentes zoals de energietoeslag schuldhulp en budgetbeheer De campagne is

inmiddeis gelinkt aan het initiatief van energieleveranciers Milieu Centraal draagt de zorg dat de tips en

informatie die op deze sites staan en via deze kanalen gebruikt worden helder en eenduidig staan zodat er

geen ruis ontstaat over welke energiebesparingstips er nu daadwerkelijk toe doen

Concrete vervolg stoppen

Om de boodschap van gedragsverandering kracht bij te zetten zijn de energieleveranciers betrokken bij de

najaarsflight van de campagne via EZK Dit is tweeledig Voor de inhoudelijke input vanuit de

energieleveranciers maar ook ter bevordering van een brede verspreiding van dezelfde boodschap aan

zoveel mogelijk huishoudens en de rol die de energieleveranciers daar zelf nog in kunnen spelen

Conform motie Segers Heerma^ zijn de energieleveranciers voornemens om hun maandelijkse rapporten

die zij sturen naar alle klanten aan te vullen met tips die aansluiten bij de huidige energiecrisis en het

bespaarpotentieel op korte termijn hiervan en huishoudens zo te prikkelen meer energie te besparen

2 Energiecoaches FIXbrigader

Er zijn op verschillende plekken diverse initiatieven om het aantal energiecoaches en FIXbrigades te vergroten

zodat meer huishoudens geholpen kunnen worden bij het besparen van energie in het bijzonder bij de

huishoudens die moeite hebben met het betalen van de energierekening Ook de energieleveranciers
ondersteunen reeds een aantal initiatieven en geven bijvoorbeeld werknemers de tijd om op vrijwillige basis

als energiecoach aan de slag te gaan Gemeenten hebben €368 5 miljoen ontvangen waarmee zij o a

energiecoaches kunnen inhuren opieiden of in dienst kunnen nemen Daarnaast wordt ook verkend of er op

landelijk niveau behoefte is aan een gezamenlijk initiatief In de werkgroep is daarom afgesproken dat daar

waar dat kan de krachten worden gebundeld BZK is een energiebesparingscoalitie gestart waar ook een

initiatief tot de opschaling van energiecoaches wordt onderzocht Energieleveranciers sluiten bij die route aan

zodra dit initiatief in een verder stadium is

Vervolg werkgroep Afgesproken is om in de twee concrete gremia de samenwerking voort te zetten 1 via de

Zet ook de knop om campagne waar EZK in de lead is en 2 via de Energiebespaarcoalitie van BZK Deze

werkgroep zal daarom niet meer verder bij elkaar komen

Kamerstukken II 2021 22 36120 nr 13
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Energierekening energiearmoede noodfonds

ditisdag 13 September 2022 21 33 09

noodfonds fin6f oi6lfiVftr3ncifirs v3 doox

Ha Sigrid Marnix Aukje

Bijgevoegd een appreciatie van het voorstel van de energieleveranciers en een voorstel voor de

weg voorwaarts

We sturen dit onderdeel van de totale set voor de vierhoek nu al om de voortgang er op te

houden

We vragen jullie akkoord op het voorgestelde vervolg met het noodfonds deze week

Morgen volgen de andere stukken over onder meer varianten tariefplafonds de set

maatregelen vanuit MINAPP steun bedrijven et c

Eea uiteraard vergezeld van een annotatie voor de vierhoek

Met groeten en fijne avond

Persoonsgegevens
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m
Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

HEDEN

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Noodfonds energieleveranciers

Datum

13 September 2022

Notanummer

Aanleiding
Gisteren einde dag maandag heeft overieg piaatsgevonden tussen ambteiijk
SZW EZKen FIN met de energieieveranciers Hierin hebben zij een voorstel voor

een noodfonds gepresenteerd Dit voorstel lag direct na afioop en detaii bij NOS

Deze week wordt dit voorstel verder uitgewerkt en besproken in de politieke
vierhoek van a s vrijdag

Bijiagen

geen

Kern

• De energieieveranciers steiien voor om twee groepen huishoudens toegang te

geven tot het noodfonds

1 huishoudens die direct dreigen afgesloten te worden vanwege niet

betalen spoor 1

2 huishoudens die risico iopen op afsiuiting spoor 2

• Het voorstei onder spoor 2 gaat zeer ver leidt tot ongecontroieerde
voorschotten aan grote groepen mensen zonder dat er een idee is hoe dit

gecontroieerd of teruggevorderd zou moeten worden Je creeertzo een

geheei nieuwe toeslag zonder dat er zicht is op een uitvoerder Dit spoor

achten we daarom niet verstandig
• Het voorstei onder spoor 1 moet nog verder uitgewerkt worden Ook hier is de

afbakening nog niet goed die zou verder ingevuid moeten worden Wij
zouden het voorstel van leveranciers daarom op een aantal punten willen

aanpassen Voor uitbetaling moet getoetst worden of huishoudens en de

energieleverander recht hebben op de tegemoetkoming Ook moet de

doelgroep scherper worden gedefinieerd het budgettair beslag van het

huidige voorstel van de energieieveranciers alleen spoor 1 wordt geschat op

200 miljoen Er is tijdens de augustusbesluitvorming slechts 50 miljoen

gereserveerd voor het noodfonds

• Over het voorstel van spoor 1 kan vrijdag een principebesluit genomen
worden waarbij de verdere uitwerking nog zeer complex is en een zorgvuldige

uitwerking vraagt Gezien de benodigde kennis en expertise hierover

adviseren we om de verdere uitwerking hiervan bij het ministerie van SZW te

beleggen

Advies

• De energieieveranciers geven aan nog voor het bestuurlijk overleg op vrijdag
het noodfonds te willen bespreken Wij willen inbrengen dat
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1 Spoor 1 vender uitgewerkt moet worden en sterker gericht moet

worden voordat hierover besluitvorming kan plaatsvinden
2 Spoor 2 onverstandig is en dus niet voorgelegd zal worden in het

bestuuriijk overleg
3 Een eventueei in te richten noodfonds aan onderstaande

randvoorwaarden moetvoidoen

• Gaat u akkoord met het doorgeven van deze inbreng aan de

energieieveranciers

Randvoorwaarden

• Er moet een toets worden ingericht om te controieren of energieieveranciers
aan hun verpiichtingen hebben voidaan Controie moet piaatsvinden voor

uitkeren uit het noodfonds

Voor uitkering uit het fonds aan de energieieverancier moet een toets

worden ingericht of deze aan de verpiichtingen heeft voidaan

Het huishouden is een betaiingsregeiing aangeboden
Er is een inspanningsverpiichting om huishoudens te bereiken Er

moet aantoonbaar geprobeerd zijn huishoudens te bereiken

bijvoorbeeld d m v een huisbezoek

Er is contact geiegd met de gemeente in het kader van

vroegsignaiering
• Er moet een toets voor uitkeren uit het noodfonds worden ingericht

Bijvoorbeeid op basis van draagkracht
Het huishoudinkomen vait onder een naderte bepaien grens

De energierekening beslaat meer dan 20 van het huishoudinkomen

• Er moet duideiijkheid zijn over de uitvoering van een regeling Concreet

betekent dit dat duideiijk moet zijn welke instantie de controies uitvoert en

verantwoordeiijk is voor beroep en bezwaar

Toelichting

Voorstei energieieveranciers

• De energieieveranciers steiien voor om twee groepen huishoudens toegang te

geven tot het noodfonds 1 huishoudens die direct dreigen afgesioten te

worden vanwege niet betaien 2 huishoudens die risico iopen op afsiuiting
• De eerste groep huishoudens wordt door de energieieveranciers aangemeid

bij het noodfonds Deze keert de energierekening voor een haif jaar uit aan de

energieieveranciers en deze huishoudens worden niet afgesioten De

aanvraag wordt na 6 maanden na de winter gecontroieerd door het

noodfonds en eventueei teruggevorderd bij het huishouden ais het inkomen

boven de besiagvrije voet iigt
• Huishoudens uit de tweede groep meiden zich vrijwiilig bij het noodfonds en

geven op een kort formulier aan wat het verschii is tussen hun oude iage en

nieuwe hoge termijnbedrag Vanaf het moment van opgeven betaien zij het

oude termijnbedrag Energiebedrijven ontvangen via het noodfonds direct

compensatie voor het niet ontvangen termijnbedrag en het huishouden wordt

niet afgesioten De aanvraag wordt na 6 maanden na de winter

gecontroieerd door het noodfonds en eventueei teruggevorderd bij het

huishouden ais het inkomen boven de besiagvrije voet iigt
• Het voorstei van de energieieveranciers vinden wij zeer risicovoi onwenseiijk

Wij voorzien in ieder geval de volgende knelpunten
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o Gerichtheid Er is sprake van een instrument waarbij huishoudens door

niet te betaien of door een formuiier in te vuiien tegemoet worden

gekomen Het is onduideiijk of je hiermee de juiste huishoudens bereikt

Het is bovendien voor huishoudens niet goed in te schatten of zij
kwalificeren aangezien heidere criteria op dit moment ontbreken

o Uitvoerbaarheid Er is op dit moment geen bestaande

uitvoeringsorganisatie aangewezen om controles uit te voeren Het nieuw

op te richten noodfonds heeft niet de capaciteit om voorca 600 duizend

huishoudens controies uit te voeren Ook is er onvoidoende capaciteit
voor de afhandeling van beroep en bezwaar

o Terugvorderingsprobiematiek De huidige vormgeving met controles en

invorderingen achteraf levert dezeifde problematiek op als het

toeslagensysteem kent Het voorstei heeft betrekking op een zeergroot

aantai huishoudens ca 600 duizend en is geen bestaande

uitvoeringsinstantie die deze taken op zich kan nemen Dit kan de

uitvoering van een dergeiijke regeiing
o Budgettaire beheersbaarheid Hetfonds heeft geen budgettair piafond

open einde karakter De energiebedrijven verwachten ca 1 miijardaan

uitgaven uit het noodfonds We hebben geen onderbouwing ontvangen

van deze raming en hebben deze niet kunnen toetsen Er is incidenteei 50

miijoen gereserveerd voor dit doei bij de augustusbesluitvorming
o Juridische houdbaarheid Het is onduideiijk in hoeverre de vormgeving

van het fonds voidoet aan wet en regeigeving bijv staatssteunregeis en

privacywetgeving

Communicatie

n v t

Politiek bestuurlijke context

Verschiiiende media hebben gisteren maandag berichten gepubiiceerd over het

noodfonds Op basis van anonieme bronnen is onder andere gepubiiceerd dat het

fonds aiieen bestemd is voor huishoudens met een nieuw variabei

energiecontract dat het noodfonds de schuiden overneemtvan kianten nadat

deze verschiiiende aanmaningen hebben ontvangen en dat het systeem gevoelig
is voor misbruik maar dat de overheid dit op de koop toe neemt

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

DG Rijksbegroting
Inspectie derTERSTOND

TER ADVISEMJG RiiLcfinanrian

Aan

de mini

Persoonsgegevens

nota Nota Steun aan het bedrijfsieven ten gevolge van hoge

energieprijzen

Datum

13 September 2022

Notanummer

2022 0000227848

Aanleiding
U heeft gevraagd om naar aanleiding van de stijgende energieprijzen in beeld te

brengen of dit ieidt tot de noodzaak om bedrijven extra te steunen en welke

mogelijkheden daarvoor zijn EZK heeft hiervoor ook opties in beeld oebracht

deze worden vanmiddaq om 16 00 uur besproken in de ambtelhke vierhoek Deze

nota gaat in op

1 De wenselijkheid van steun

2 Het huidige instrumentarium

3 Beleidsopties voor het bieden van aanvullende steun

A Internationale vergelijking

Daarnaast is op dit moment directie Financiele Harkten samen_met EZK aan het

inventariseren of het nodig is om eenjiquiditeitsloket garantieregeling op te

tuigen voor energiebedrijven leveranciers producenten naar aanleiding van de

volatiele gasprijzen U wordt daarover separaat geadviseerd

Bijiagen

geen

Advies

• Beslispunt Steunt u onderstaande ambteliike liin Desgewenst kunnen we

deze richting de politieke Vierhoek van aanstaande vrijdag nader met u

bespreken
• Ondanks de hoge energieprijzen gaat het over het algemeen goed met het

^
Nederlandse hpririjfcipvpn in veel sectoren wordt nog groei verwacht in 2022

en 2023 en de winstgevendheid is historisch hoog

• Bedrijven kunnen op dit moment de hogere kosten doorberekenen aan

afnemers maar gelet op de hoge winsten ook oenoeoen nemen met lagere

winstmarqes bepaaide bedrijven zullen moe_ten kiezen voor het tijdelijk

terugbrengen of zeifs staken him prnHiirt iP

• Het bedrijfsieven profiteert van het tijdelijk verlagen van de enerqiebelastinq

Belangrijke steun is dat het

koopkrachtpakket de vraaa naar oroducten en diensten op peil houdt

• Er zijn veel generieke instrumenten beschikbaar voor bedrijven om hen te

ondersteunen ais zij in de problemen komen of willen verduurzamen zie

overzicht onder 2 in de toelichting
• Daarnaast kunnen grote individuele bedrijven een beroep doen op steun een

dergetijk verzoek wordt beoordeeld via het zogenoemde Afwegingskader voor

steun aan individuele bedrijven waarbij bedrijven onder voorwaarden steun

op maat krijgen ais sprake is van een maatschappelijk belang en het een in

k de kern gezond bedrtjf betreft

van

en
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In het sombere scenario dat een fysiek gastekort ontstaat zullen bedrijven via

Bescherm en Hersteiplan gas moeten afschakeien Daarbij kan het verplicht
zijn om als overheid te compenseren

Voor aapvuliende steun is nu qeen aanleiding Bedrijven kunnen de hogere
kosten doorberekenen steun vermindert de prikkel tot verduurzaming en

We rronltoren of beieidswijzigingen in andere ianden aanleiding geven tot

aanvullende steun Sommige andere Europese ianden geven binnen de

voorwaarden van het Europese staatssteunkader directe subsidies aan

energie intensieve bedriiven om 30 van de kostenstilqinq van elektridteit

en gas te verooeden Op deze manier wordt de prikkel tot energiebesparing
echter ondergraven

’

In de toelichting onder 3 zijn verschillende mogelijkheden voor het bieden van

extra steun op een rij gezet De verwachting is dat EZK richting de vierhoek

ook opties uitwerkt daarover zullen wij u separaat adviseren Opties die zien

op het tijdelijk bieden van liquiditeitssteun zijn het minst schadelijk vanuit

budgettair oogpunt Maatregelen die bedrijven verder ondersteunen in het

verduurzamen hebben de minst schadelijke effecten op het gasgebrulk

Toelichting
1 Wenselijkheid van steun

Stand van het Nederlandse bedrilfsieven

De uitgangspositie van het Nederlands bedrijfsieven is goed In het

eerste kwartaal van 2022 boekten niet financiele bedrijven recordwinsten van

in totaal 81 5 mid en het aantal faillissementen is nog steeds erg laag De

winstquote de operationele winst als percentage van de toegevoegde
waarde ligt met 42 1 procent ook nog op een hlstorisch hoog niveau

Volgens de meest recente sectorprognoses wordt er nog steeds groei
verwacht in de meeste sectoren in 2022 en 2023 Er wordt in 2023 wel

een krimp verwacht in de handel en Industrie

Er is op dit moment nog geen sprake van een risico op fysieke
gastekorten waarbij de overheid bepaalde energie intensieve

sectoren of bedrijven dient te dwingen tot een productiestop of

productieplafond De prijs van gas en elektridteit is wel sterk gestegen De

gasprijs liep in augustus op tot 350 euro per megawattuur maar ligt
inmiddels weer onder de 200 euro

Ondernemers kunnen op verschillende manieren omgaan met

kostenstijgingen Bijvoorbeeld door deze zoveel mogelijk door te berekenen

in de prijzen voor^nemers genoegen te nemen met lagere winstmarges of

te kiezen voor het tijdelijk terugbrengen of zelfs staken van hun protfuctie
49 6 van de industriele bedriiven qeert aan hun gestegen Kosteh Voor een

groot deel of volledig te kunnen doorberekenen en 45 4 geeft aan hun

kosten voor een klein deel te kunnen doorberekenen

Een aantal bedrijven heeft besloten hun productie deels stil te

leggen namplijk Var^ Cjliiitikil Al DF^en Nyrstar Dit Invert Pfta nroi r

bijdrage aan het verminderen van het gasgebrulk door substitute van

productie via import Het is de vraag of deze bedrijven bij iangdurig hoge
energiept^zen in curopa siruccureei kunnen concurreren op de wereldmarkt

Het tijdelijk bieden van steun lost dit niet op

Het gasverbruik van de Industrie is 31 gedaald ten opzichte van

dezelfde periode in 2021 Dit terwiji de industriele productie 9 hoger ligt
dan een jaar eerder Het lukt de Industrie dus gemiddeld genomen om hun

gasverbruik af te schalen terwiji de productie op peil blijft

I
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• In langjarig perspectief staat het mkb er goed voor De

stemmingsindicatoren over het financiele vertrouwen de vacatures en de

exportontwikkeling bleven gelijk ten opzichte van de afgelopen kwartalen

Araumenten teaen aanvutlende steun

• Richting de augustusbesluitvorming bent u gemformeerd over een analyse
van DNB naar het effect van de gestegen energieprijzen op bedrijfswinsten ^

• DNB zag geen aanleiding voor aanvullende steunmaatregelen omdat

de sterk gestegen energieprilzen beoerkt invioed hebben op de

winstgevendheld van het Mederlandse hedriifsieven op macronivean Hoewel

de gasprijzen harder zijn gestegen dan de DNB voorzag lijkt het erop dat

energie intensieve b^edrijven de mogelljkheid hebben om kosten door te

berekenen en hun gasverbruik te verminderen

■ Op dit moment lijkt de macro economische impact voor Nederland

beperkt Slechts enkele sectoren worden relatief hard geraakt Deze sectoren

vormen bovendien maar een klein deel van de economie

• Het compenseren van hoge energieprijzen vermindert de prikkel om

gasverbruik te verminderen en te verduurzamen terwijl dit de enige
structurele opiossing is voor hoge prijzen Het compenseren van hoge

energieprijzen kan het verbruik en daarmee de prhS vgHTCtren Daarnaast

leidt het verlagen van de prijs van gas en elektriciteit tot een verergering van

het leveringszekerheidsprobleem
Steun houdt niet levensvatbare en niet toekomstbestendige bedrijven
in stand zeker als energieprijzen langdurig hoog blijven De DNB

benadrukt het belang van een strategische herorientatie in energie intensieve

sectoren De marktdynamiek is namelijk al langdurig verstoord door de

coronasteun de laatste twee jaar Het aantal faillissementen is sinds corona

lager dan het ooit is geweest Een nieuwe ronde steun verslechtert de

dynamiek verder

Compensatie is kostbaar en verstoort de economische en

arbeidsmarktdynamiek Er is een risico dat niet levensvatbare bedrijven
overeind worden gehouden Ook is het gegeven de krappe arbeidsmarkt

onwenselijk om laagproductieve bedrijven te lang in stand te houden wat

werknemers vasthoudt in minder productieve banen en daarmee de krapte op

de arbeidsmarkt vergroot

2 Huidig instrumentarium

In Nederland hebben bedrijven toegang tot een scala aan generieke regelingen
om ze te helpen met innoveren en verduurzamen en is er specifieke

ondersteuning om ondernemers te helpen met financiering Deze regelingen

generiek ondersteuning helpen met de liquiditeit en sotvabiliteit

Generieke ondersteuning

• Verduurzaming Er is veel Jpeleid om bedrijven te helpen met

verduurzaming Dat leidt in beginsel ook tot kostenbespartng zeker als het

gaat om maatregelen om minder enStgie te vefbruiken Vo is er een aantal

maatregelen om bedrijven te helpen met duurzame investeringen en

innovatie zowel normering energiebesparingsplicht subsidies SDE

VEKI HER DEI als fiscale aftrekposten EIA MIA In het Klimaatfonds is

indicatief 3 miljard gereserveerd om de Industrie en mkb te helpen met

^
https www dnb nl algemeen nieuws 2022 hogere energiekosten krijgen beperkt vat

op bedrijfswinsten
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verduurzaming via maatwerkafspraken bij MJN is een eerste tranche hiervan

50 min toegekend
• Belastingverlaging In april zijn de accijnzen op brandstof verlaagd en per 1

juli is de btw op energie verlaagd van 21 naar 9 Dit is niet alleen

voordelig voor huishoudens maar ook voor ondernemers en Industrie

Daarnaast profiteren kletne ondernemers ook van de verlaging van de

Energiebelasting
• Ondersteuning door RVO Ondernemers die getroffen worden door sancties

of de energieprijzen kunnen bij de RVO terecht met vragen en voor advies

over alternatieve afzetmarkten

• Werktijdverkorting De WTV regeling helpt bedrijven en werknemers die

door bijzondere omstandigheden minder werk hebben voor hun personeel
Het gaat dan om omstandigheden die buiten het normale bedrijfsrisico liggen
zoals bijvoorbeeid een overstroming Het dekt prijsstijgingen of verstoringen
in de keten niet

• Individueel afwegingskader Individuele bedrijven die in financiele

problemen raken kunnen bij EZK een aanvraag indienen voor individuele

bedrijfssteun In samenwerking met Financien worden deze aanvragen

uitgebreid getoetst op basis van poiitiek maatschappelijke relevantie en de

bedrijfseconomische stand van zaken Het gaat hierbij om grote bedrijven en

is door het benodigde maatwerk niet geschikt voor het mkb

Financiering

Er zijn verschillende regelingen om ondernemers te ondersteunen bij liquiditeits
of solvabiliteitsproblemen
• Garantieregelingen

o Borgstelling MKB kredieten BMKB

■ Borgstelling voor mkb inciusief starters om een lening te

verkrijgen voor investeringen
■ EZK staat hiermee voor een deel garant voor bedrijven die

een lening willen afsiuiten maar een financier niet genoeg

zekerheid kunnen bieden onderpand zoals gebouwen of

machines

■ Bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers

fte met een jaaromzet tot €50 miljoen of een balanstotaal

tot €43 miljoen
o Garantie Ondememingsfinandering GO

■ Garantstelling voor middel grote ondernemingen die krediet

nodig hebben Het biedt bedrijven de mogelijkheid om

financiering te krijgen die anders niet mogelijk was geweest

De GO geeft banken een 50 staatsgarantie op middelgrote
en grote leningen Leningen van maximaal € 150 miljoen zijn
tot maximaal € 75 miljoen gegarandeerd

■ Die staatsgarantie verkleint het risico voor banken op te

verstrekken bedrijfsfinanciering en vergroot hun

mogelijkheden om geld uit te lenen

o Borgstellingskrediet voor de Landbouw BL

■ Deze borgstelling is gericht op de landbouw Het biedt de

agrarische ondernemers ruimte om te investeren en te

innoveren De leningen varieren van €1 2 tot 2 5 miljoen euro

waar de overheid 70 90 garant voor staat

o Groeifaciliteit

■ Garantstelling voor financiers om risicodragende

financieringen te verstrekken aan ondernemers Als een
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ondernemer risicodragend vermogen nodig heeft krijgt de

financier met deze regeling 50 garantie op het risicodragend
vermogen dat hij aan een ondernemer verstrekt

• Daarnaast hebben bedrijven met financiele problemen ook andere

financiermgsmogelijkheden Zo kunnen zij een beroep doen reguliere
financiers overbruggingsfinanciering of non bancaire financiering

bijvoorbeeld via Qredits of Invest NL

3 Beleidsopties aanvullende steun

• Verruimen of versoepelen voorwaarden van garantieregelingen EZK is

momenteel aan het nadenken over een speciaal OekraTne luik binnen de

BMKB en GO met mogelijk soepelere voorwaarden De scope daarvan staat

nog ter discussie

o Voordelen

■ In tegensteliing tot subsidies heeft een garantieregeling

beperkte kosten omdat de schades voor de overheid naar

verwachting klein zijn
■ Een garantieregeling kan relatief snel worden opgezet en

uitgevoerd
• Banken voeren de due diligence uit en behouden zelf een deel

van het risico

o Nadelen

■ Dit zijn liquiditeitsoplossingen voor een solvabiliteitsprobleem
Geld lenen voor de energierekening is onwenselijk als deze

gasprijzen langdurig hoog zijn Daarmee wordt ook het risico

voor de partij de garant staat de Staat groter
• Subsidies voor Energiebesparende maatregelen bedrijfsleven In

augustus hebben MKE en MEZK een pakket gepresenteerd van ca €250

miljoen euro incidenteel aan energiebesparingsmaatregelen voor het

bedrijfsieven industrie Het grootste deel daarvan is bedoeld voor generieke

groene subsidies voor het bedrijfsieven industrie VEKI DEI EIA Een

kleiner deel van het budget is bedoeld voor kennis en onderzoek of

praktische ondersteuning bijv Fixteams en Subsidie Verduurzaming MKB

SVM van bedrijven bij verduurzaming
o Voordeien

■ Prikkel tot verduurzaming blijft in stand

■ Goed uitvoerbaar

Q Nadelen

■ Subsidies zijn ondoelmatig bij huidige energieprijzen Het

loont immers nu meer dan ooit voor bedrijven om te

investeren in verduurzaming
■ Niet alle bedrijven hebben voldoende mogelijkheden om te

verduurzamen door hun energieverbruik terug te dringen
• IKC ETS De IKC ETS compenseert bedrijven voor de hogere kosten van

stroom doordat kolen en gascentrales ETS rechten moeten kopen voor hun

uitstoot Met deze regeling worden voornamelijk de grote stroomverbruikers

gecompenseerd zij krijgen aan de hand van het aantal geproduceerde

goederen een vergoeding Er is budget voor de openstelling van de regeling in

2022 voor compensate over 2021 Voor de komende jaren is in het CA geen

budget gereserveerd
o Voordelen openstelling latere jaren of verhoging

vergoedingspercentages
■ Bestaande methodiek goed uitvoerbaar
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■ Prikkel tot energiebesparing op productbasis blijft in stand

o fsiadelen

■ Verlenging geeft een prikkel tot hogere productie dit kan

leiden tot hoger stroomverbruik

■ Alleen stroomverbruikers ontvangen de compensatie doet

niets voor bedrijven met een hoge gasrekening
■ Het betreft een selectieve groep grote ondernemingen
■ Kan kostbaar zijn zeker naar latere jaren waar ETS prijzen

hoger liggen
■ Hoog rislco dat verlenging met een jaar leidt tot verdere

verienging
• Verder verlagen energiebelasting voor bedrijven liefst sectoraal

o Voordelen
■ Uitvoerbaarheid makkelijk uitvoerbaar
■ Politiek draagviak creeren

o Nadelen
■ Kosten Kostbare maatregel
■ Vermindert prikkei om energieverbruik te verminderen
■ Subsidieert grootgebruikers

• TVL achtige regeling
o Voor

■ Via een TVL achtige regeling kan een brede groep

ondernemers gecompenseerd worden

o Tegen

Het richten van de maatregel is nog iastiger dan bij de
eerdere TVL die op omzetverlies gericht was De hoge
gasprijzen beinvioeden de kosten van bedrijven daarover is

minder data beschikbaar voor een regeling Het is niet

duidelijk op welke parameters een dergelijke regeling geent
zou worden

De mogelijkheden om hogere kosten doorte berekenen

verschillen enorm per bedrijf^n sector Kostencompensatie
zal daarroee voor veel hedriiven leiden tot overcomp^nsatie

De coronasteunoakketten hebben veel bedrijven helpen

overleven die het opk in normale omstandigheden niet zouden

hebben gered Dit gaat ten koste van de dynamiek in de

Nederlandse economie

De TVL was een zeer kostbare maatregel Aangezien er geen

zicht is op een daling van de energieprijzen kan een nleuwe

maatregel ook miljarden gaan kosten

I

4 Internationale analyse

Steun aan

huishoudens en

bedrijven bbp

Verlaagd

energietarief

Garantie en

leenprogramma s

voor bedrijven

Directe

subsidies

IKC ETS

Denemarken 0 1 Nee Nee Nee Nee

Nederland 0 7 3a 3a Nee Nee

Duitsland 1 7 3a 3a 3a 3a

Frankrijk 1 8 3a 3a 3a Nee
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• Een aantal lidstaten hebben al gebruik gemaakt van het verrijimde

staatssteunkader om steun te verlenen aan bedrijven De bedragen voor de

steun lopen wat uiteen net als het doel van de pakketten
^

• Frankrijk en Duitsland geven directe subsidie aan hun Industrie

■ De directe subsidie die Duitsland aan bedrijven geeft kent drie

stappen
• Alle bedrijven die tot een energie intensieve of handels

intensieve sector behoren gedefinieerd door de Europese
Commissie in de CEEAG krijgen 30 van de kostenstilqinq

van elektriciteit en gas ten opzichte van 2021 vergoed Dit tot

een maximum van 2 miljoen per bedrijf

• Bedrijven die tot eerdergenoemde sectoren behoren en een

operationeel verlies lijden krijgen 50 van het prijsverschil

vergoed Deze vergoeding kent een maximum van 25 miljoen

per bedrijf en een maximum van 80 van het operationeel
verlies

• Bedrijven die aan eerdergenoemde voorwaarden voldoen en

tot een van 26 zwaar getroffen sectoren behoren o a

chemie glas staal en metaal krijgen 70 van het

prijsverschil vergoed Er geldt een maximum van 50 miljoen

per bedrijf

o De directe subsidies van Frankrijk en Duitsland voldoen aan de voorwaarden

van het Europese Temporary Crisis Framework Zp mag maximaal 30 van

de kostenstijging worden vergoed met een maximum van 2 miljoen per

bedrijf Als bedrijven operationele verliezen lijden mag 80 van het verlies

tot een maximum van 50 miljoen worden vergoed Dergelijke subsidies

hebben als nadeel dat ze de prikkel tot verduurzaming verminderen

• Nederland is terughoudender met subsidies dan Duitsland en

Frankrijk Het vergoeden van de energieprijzen in energie intensieve

sectoren ondergraaft immers de verduurzaminqsprikkel
• Frankrijk en Duitsland hebben naast directe subsidies garantie en

leenprogramma s opgetuigd die grotendeels verruimingen zijn van bestaande

programme s Nederland heeft vergelijkbare liquiditeitsregelingen met

de Borgstelling MKB kredieten BMKB en Garantie Ondernemersfinanciering
GO

• Het VK heeft aangekondigd voor zes maanden een plafond te zetten

op energieprijzen voor b^rijven ue noogte van het prijsplafond is nog

niet bekend

• Ook bledt het VK bedrijven ondersteuning via de IKC ETS en een soortgelijke
regeling

• Sommige landen zoals Polen Spanje Italic lerland en Frankrijk geven

sectorale steun meestal op het gebied van landbouw en visserij

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

^
Zie filer een overzicht van goedgekeurde staatssteunaanvragen tot 8 juli 2022 https competition

policy ec europa eu system files 2022 07 State_aid_TCF_decisions_l pdf
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Gerichte compensatie via de energierekening1

De energieprijzen zijn sterk toegenomen waardoor er veel onzekerheid is over de effecten

hiervan op kwetsbare huishoudens Daarom heeft het kabinet een koopkrachtpakket

samengesteld van 17 4 miljard euro om de teffecten te dempen
De maatregelen gericht op het verlagen van de energierekening betreffen generieke

maatregelen Daarnaastzijn deze nietgeschikt om op fluctuerende prijzen te reageren dus

biijft de discussie terugkomen oversteun bij eike prijsschommeiing
Politiek is afgesproken dat wordt verkend of een gerichte tegemoetkoming in de vorm van een

tariefplafond binnen de energierekening voor kwetsbare huishoudens uitvoerbaar is vanaf

januari 2023 Hiervooris € 700 min gereserveerd
^

Op Europees niveau worden ook verschiiiende maatregeien uitgewerkt Zo wordt naar

verwachting de Europese wet en regeigeving over tariefpiafonds versoepeid hierdoor kunnen

meer groepen onder een sociaai tarief worden gebracht maar de Commissie vereist wei dat er

een besparingsprikkel biijft bestaan Duits modei wat betekent dat normaie huishoudens

maar voor een deei van hun gebruik een sociaai tarief kunnen krijgen Ook wordt een

inframarginaie heffing en een soiidariteitsheffing verkend Dit levertnaar verwachting extra

inkomsten op die uitgegeven dienen te worden aan compensatie via de energierekening maar

dit is nog zeeronzeker

In de notitie worden de verschiiiende opties nadertoegeiicht Hierbij is uitgewerkt wat wanneer

uitvoerbaar is en wat de verschiiiende voor en nadelen van de varianten zijn
Indien er niet wordt gekozen voor een van deze opties is de terugvaioptie een verhoging van

de beiastingvermindering in de energiebeiasting De doeimatigheid en doeitreffendheid van de

verschiiiende varianten moet dus in de eerste piaats worden afgezet tegen dit aiternatief maar

ooktegen het bestaande inkomensinstrumentarium en de uitiegbaarheid van de gemaakte
keuzes

De opties worden momenteel verder uitgewerkt en zijn nog niet aiiemaai gereed voor finale

besluitvorming Het gesprek in de vierhoek is van beiang om te verkennen weike

denkrichtingen poiitiek wenselijk worden geacht en te bezien in hoeverre voorafgaand of in de

APB op dit onderwerp kan worden ingegaan

A Prijsplafond

Bespreekpunten
1 Vindt de vierhoek een prijsplafond wenselijk

o Zo ja weike van onderstaande varianten

[PM HIER INVOEGEN TABEL MET VERGELJJKING]

2 Per wanneer kan deze variant worden ingevoerd uitvoerbaarheid

3 Indien wenselijk en uitvoerbaar komt een prijsplafond naast of gedeeltelijk in piaats van

het augustuspakket Zo ja alleen de maatregelen in de EB of ook de overige maatregelen

Indien niet wenselijk of uitvoerbaar is de terugvaioptie voor de reservering €700 min een

verhoging van de beiastingvermindering in de energiebeiasting Eventuele andere opties
voorde reservering en eventuele extra opbrengsten uit de soiidariteitsheffing en

inframarginal cap zijn
o Vaste beiastingvermindering energiebeiasting verhogen
o Variabele energiebeiasting verlagen
o BTW op energie verlagen
o Andere koopkrachtinstrumenten

4

B Dekking waaronder soiidariteitsheffing en inframarginal cap

1
In augustusbrief Een deelvan het budget ruini JOOmiljoen euro wordt gereserveerd voor gerichte steun via de

energierekening Er wordt op dit moment onder andere een tariefplafond verkend waarbij de steun via de energierekening
wordt gericht op huishoudens die doorhetregulier instrumentarium te weinig worden bereikt
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• Mondelinge toelichting door minister voor K E en staatssecretaris van Financien waarin kan

worden ingegaan op het proces voor uitwerken heffingen beiastingen

Bespreekpunt

5 Wil de vierhoek het principe vaststeiien aanvuiiende maatregeien te dekken uit de nog

onzekere opbrengst van de solidariteitsheffing en inframarginal cap

o Indian aanvuiiende maatregeien worden aangekondigd voordat de opbrengst van

de solidariteitsheffing en inframarginal cap voldoende zeker is is een placeholder
nodig om dekking te verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkingsopties in kaart brengen voor aanvuiiende

maatregeien

Toelichting
• Een prijsplafond is een open einde regaling De kosten zijn sterk afhankelijk van het

gekozen plafond en de onzekere ontwikkeling van de marktprijzen
• In de augustusbesluitvorming is €5472 min Gereserveerd voor verlaging van de

energierekening €4772 min verlaging energiebelasting €700 min reservering gerichte
steun Daarnaastzijn er additionele middelen voor gerichte ondersteuning

C Communicatie

Bespreekpunt
7 Wat wordt de woordvoeringslijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de APB per

brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Toelichting
• Indien de vierhoek besluit een tariefplafond verderte willen uitwerken stellen wij voor op

Prinsjesdageen brief testuren aande Kamer Hetvoornemen kan tevens nog worden

verwerkt in de Troonrede

• Destrekking van de brief zal zijn dat het kabinet denkt aan een prijsplafond op energie met

interesse kennis heeft genomen van de voorstellen van GL PvdA en hierover graag in gesprek
wil tijdens de APB De komende we ken zal het voorstel verder worden uitgewerkten in lijn
worden gebracht met de verordening in Brussel De brief kan ook ingaanop de

besluitvorming van agenda punt 2 vangnet 3 mkb en 4 2022

2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen

Bespreekpunt

1 Stemt de vierhoek in met het verder uitwerken van het verbod op afsiuiten nee tenzij in

combinatie met een vangnet

2 Stemt de vierhoek in met het voorstel om het pakket van vroegsignalering en

schuldhulpverlening bij betalingsproblemen te versterken

3 Wat wordt de woordvoeringslijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de APB per

brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

3 Steunmaatregelen mkb

1 Wil de vierhoek nog aanvuiiende maatregeien voor het bedrijfsieven treffen

4 Wat kan er nog in 2022

Beslispunt
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1 Stemt de vierhoek in met het naar voren halen van een deel van de eenmalige

energietoelage 2023 zodat gemeenten er nog dit jaar over kunnen beschikken en

kwetsbare huishoudens dit jaar 1800 euro ontvangen

5 Koopkrachtbrief

Beslispunt
1 Bent u akkoord met verzending van deze brief op Prinsjesdag

Toelichting
• De brief bevat een technische toeiichting op de koopkrachtcijfers van dit jaar De

koopkrachtcijfers zijn iastiger te interpreteren dan in andere jaren vanwege het ongelijk
neersiaan van stijging van de energieprijzen

6 Kabinetsreactie IBO vermogensverdeling

Bespreekpunt
1 In de kabinetsreactie is een aantai passages geei gemarkeerd Deze passages vergen nog

politieke weging De vraag hierbij is in hoeverre hetkabinetzich normatiefwii uitiaten over

de vermogensongeiijkheid in Nederiand Een ander punt betreft het in deze kabinetsperiode

nog terugkomen op de schenk en erfbelasting in het aigemeen

Het gaatom voigende 3 passages

a Het kabinet ziet de zorgen in de samenleving over toenemende ongeiijkheid Er zijn

groeiende zorgen over de hoge kosten van ievensonderhoud het vinden van een woning
en het voigen van een studie ^ De grootte van iemands vermogen is meerbepaiend

geworden in het wei of niet mee kunnen doen in de samenleving De fiscale

onevenwichtigheden spelen daarbij een beiangrijke roi Het kabinet is van mening dat

hiermee de vermogensverschiiien tussen groepen huishoudens te grootis geworden

b Het kabinet onderschrijft het inzicht vanuit het IBO dat een scheve vermogensverdeling

een dominant negatief effect heeft op kansengelijkheid In een maatschappij met

kansengelijkheid als belangrijk uitgangspunt is het moeilijk te verantwoorden dat een

scheve vermogensverdeling leidttot verschillen in mogelijkheden tussen groepen

huishoudens in het voigen van onderwijs en verder studeren het starten van een

onderneming het vinden van een woning en het opbouwen van een oudedagsvoorziening

c Het kabinet komt volgend jaar ook terug op de andere geschetste beleidsrichtingen uit het

IBO waaronder die met betrekking tot de schenk en erfbelasting

7 Vooruitblikgesprek sociale partners

Buiten reikwijdte

“
Het SCP 2022 “Bui^etperspeotieven bericht 1 2022” gaat bier nader op in
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Buiten reikwijdte

8 Pillar II

Buiten reikwijdte
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1 Gerichte compensatie via de energierekening

A Prijsplafond

Aanleiding

• De energieprijzen zijn sterktoegenomen waardoor er veel onzekerheid is over de

koopkrachteffecten hiervan op kwetsbare huishoudens Daarom iser een koopkrachtpakket

voor 2023 van 15 miljard euro om de energiekostenzoveel mogelijk te compenseren Dit pakket

richt zichop regulierekoopkrachtmaatregelenzoalsverhogingvan de huur en zorgtoeslag

alsmede verlenging van de energietoeslag De wens is daarnaastomooknog te kijken of

huishoudens in de lage en middenklassemet een hoge energierekening of siechtgeTsoleerd huis

gerichtgecompenseerdkunnen worden De reguliere maatregelenzijn namelijk niet geschikt om

op fiuctuerende energieprijzen te reageren

• Politiek isafgesprokendat wordt verkend of een gerichte tegemoetkoming binnen de

energierekening voor kwetsbare huishoudens uitvoerbaar is vanafjanuari 2023 Hiervoor is

budget gereserveerd €700mln en hierbij is afgesprokendat er geentaboes bestaanen de

opdracht te kijken waterwel kan waarbijexpliciet is afgesprokendat erin elkgeval naareen

bijzonder tariefplafond wordt gekeken
^

• Op Europees niveau worden ook verschillende maatregelen uitgewerkt Zo wordt mogelijk de

Europese wet en regeigevingover prijsreguleringversoepeld waardoor we I lie ht meer ruimte

komt voor een generiek prijsplafond zolangde besparingsprikkel blijft Ook wordt een

inframarginale heffing en een solidariteitsheffing verkend Dit levert mogelijk extra inkomsten

op datuitgegeven kan worden aan compensatie via de energierekening maaris zeeronzeker

• Parallelwordt onderzocht welke mogelijkheden er bestaanom afsiuitingenkomende winter l

oktober 2022 31 maart 2023 te voorkomen vooruitlopend op het in werkingtreden van de

koopkrachtmaatregelenengerichte compensatie via de energierekening

• in de notitie worden de verschiilende opties nadertoegelicht Hierbij is uitgewerkt watwanneer

uitvoerbaar is en watde verschillende voor en nadelen van de variantenzijn
• Indien er niet wordt gekozenvoor een van deze opties is de terugvaiopties een verhoging van de

belastingvermindering in de energiebeiasting Dedoeimatigheiden doeltreffendheid van de

verschillende varianten moet dus in de eersteplaats worden afgezettegen dit aIternatief maar

ooktegende uitlegbaarheid van de gemaakte keuzes

1 Vindtde vierhoekeenpriisplafond wenseliik Zoia welke van onderstaande varianten

2 Perwanneerkan deze variant worden inqevoerd uitvoerbaarheid

3 Indien wensetijk en uitvoerbaar komt een priisplafond naast of gedeeltelUkin plaats van

het auaustuspakket Zo ia alleen de maatregelen in de EB of ook de overiae

maatregelen

4 Indien niet wenseliik of uitvoerbaar is de terugvaloptie voorde reserveringfJOOmtn

euro eenverhoging van de belastingvermindering in de energiebeiasting Eventuele

andere opties voor de reservering eneventuele extra opbrengsten uit de

solidariteitsheffing en inframarginal cap zijn

1 In augustusbrief Een dee van het budget {ruim 700 miljoen euro} wordt gereserveerd voor gerichte steun via de

energierekening Er wordt op dit moment onder andere een tariefplafond verkend woarbij de steun via de energierekening

wordt gericht op huishoudens die door het regutier instrumentarium te weinig worden bereikt
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a Vaste belastinaverminderinQ eneraiebelastina verhoaen

b Variabele eneraiebelastina verlaaen

c BTWop eneraie verlaaen

d Andere koopkrachtinstrumenten

Percentage
40

laagste
inkomens

bereikt

Ruwe

insc hatting
relatieve

kosten

aantal

huishoudens x

min

gas verbruik elektriciteitsverbruik

gecompenseerd gecompenseerd
prijsplafond

Alls huishoudens

bedrijfsleven
excl

grootverbruikers

1 Generiek

prijsplafond
huishoudens en

bedrijven

Alies Alles €31 mid 100PM

I

2 Generiek

prijsplafond

huishoudens voorstei

PvdAVGL

niveau jan

2022
Alls huishoudens tot 1500 m3 tot 3300 kwh €11 1 mid 100

1_ I3 Prijsplafond
huishoudens maximum Alle huishoudens tot 700 m3

verbruik

tot 1650 kwh €7 6 mid 100PM

4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000

NHG

4 8 Alies Nee PM €4 9 mid 81

i5 Gericht

prijsplafond WOZ

waarde 300 000

i c m energielabel GFE

0 8 Alles €0 8 mid 71Nee PM

L

NB Bovenstaandetabelgeeft een grove inschattingvan de kosten van een tariefplafond Om tot

een stabiele prijs voor huishoudens te komen varieert de omvang van de subsidie met de gasprijs op

de markt Hieris gerekend met een verschil tussen plafond en marktpriisvan €1 compensatie per m3

gas en €0 2 compensatie per KWh Bovenstaande tabel is dus nog geen feitelii ke raming van de

kosten van verschillende varianten van het tariefplafond maargeeft wel goed het relatieve

verschil in budgettaire omvang aan Bij een tariefplafond zijn de budgettaire kosten afhankelijk

van dehoogtevan het tarief en de daadwerkeliikepriisontwikkeling Deze inschatting en het

bcpalen van het niveau van het prijsplafand zal bij nadere uitwerking moeten wordengemaakt

Deafbakening maaktsterkuit voor de omvang van compensatie van het aantal huishoudens de

budgettaire kosten en de uitvoerbaarheid In de eerstevariant worden ook bedrijven meegenomen

watde kosten aanzienlijk verhoogt In de eerstetweevarianten is geensprake van een afbakening

binnen de groep huishoudens Eris noggeen goede inschatting waarmeevaitte zeggenofdit bedrag

afdoende is gelet op de onzekerheid in de ontwikkeling van de gas en elektriciteitsprijzen de

komende maanden

• Bij een tariefplafond zijn de kostendus afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen
het aantal huishoudens en hun verbruik Gegevenhet beschikbare budget is dus sowiesoeen

scherpe afbakening nodig Bij verdere uitwerking zal een gedetailleerdere inschatting moeten

worden gemaakt van de kosten en de risico s hierbij Ook is in bovenstaande berekening geen

onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een vast en variabel contract ook hier zal bij

verdere uitwerking naar moeten worden gekeken
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• NB Energieleveranciersgevenaandat zij per 1 1 2023 een vaste vergoeding kWh m3 aan

huishoudens kunnen uitkeren indien dezegroep vooraf is afgebakenddoor een derde partij

maardat een tariefplafond per 1 januari 2023 onuitvoerbaar is Om met zekerheid te kunnen of

en wanneer een tariefplafond ingevoerd kan worden is nog verdere verkenning door

leveranciers nodig Het isonduidelijk of dit afgedwongenzou kunnen worden door de

prijzen nood wet

• Verschillende afbakeningen hebben juridische en uitvoeringsrisico s zoals hierondergeschetst

Dezezullen moeten worden meegenomen in de politieke wegingen zullen bij verdere

uitwerking van een of meerdere afbakeningen nader in beeld worden gebracht ook wat betreft

de haalbaarheid van invoering per 1 1 2023

Kern

1 Hoe wordthet tariefplafond afgebakend
• Belangrijkonderdeel isde gerichtheidvan de maatregelen de politieke keuze waaropde groep

kwetsbare huishoudens wordt afgebakend op basis van gebruik draagkrachtofenergetische

waardevan de woning In tabel2 staateenoverzicht van alle onderzochteopties waar

uiteindelljk bovenstaande vijfvarlanten vanuit gekozenzijn Hieronder wordt een korte

appreciate van die varianten gegeven

1 Demeest brede variant van een tariefplafond zou inhouden dat alle huishoudens en bedrijven

met een contract bij de energieleveranciergecompenseerd worden d m v een tariefplafond voor a I

het energieverbruik Bedrijven die direct op degroothandelsmarkt handelen vallen hiermee buiten

het plafond Dezevariant Is zeerongericht aangezienhetook huishoudens en ondernemers helpt

die de hogere energierekening kunnen dragen Hierdoor zullen de budgettaire kosten toenemen

Daarnaast vermindertditde noodzakelijke besparingsprikkel voor bedrijven en huishoudens

afhankelijk van hoe hoog het prijsplafond wordt gesteld Terillustratie bedrijven meenemen naast

huishoudens is 20 miljard euro per 1 euro subsidie voor m3 gasen 0 2 euro per kWh elektriciteiten

dus zeerkostbaar Daarstaattegenoverdat de Nederlandse concurrentiepositie mogelijkafneemt

alsandere landen wel een generiek prijsplafond instellenvoor huishoudens en bedrijfsieven

Daarnaast kandit de roep om specifieke steunmaatregelen voor het bedrijfsieven verminderen

2 Een generiek tariefplafond zoals het voorstel van GroenLinks PvdA voor een grootdeel van het

energieverbruik van de huishoudens is minder breed dan variant 1 maarook ongericht Hoewel het

voordeel is dat dit alle huishoudens helpt betekentdit ook dat huishoudens die de hoge

energieprijzen wel kunnen dragen omdatdeze een hoog inkomen vermogen hebben of in een

energiezuinig huis wonen steunontvangen waardoor de maatregel afhankelijk van de hoogte van

het tariefplafond en de energieprijzen alsnel tientallen miljarden euro s kan kosten Daarnaast is het

prijsplafond in deze variant relatieflaaggelegd prijzen januari 2022 waardoor de prijsprikkel om

energiete besparen wordt beperkt maarnog altijd boven het niveau van voor de prijsstijging komt

te liggen en de budgettaire kosten hoog kunnen zijn

3 Een scherpermaximumverbruik voor het tariefplafond is doelmatigerdanoptie len 2 Het

heeft als voordeel dat het zich richt op een beperktere hoeveel gas wat vergoed wordt waardoorer

voor de meeste huishoudens nog steeds een hele sterke besparingsprikkel is over het overige deel

van het verbruik Omdat het nog steeds alle huishoudens betreft die de eerste700 m3 gasen 1650

kWh elektriciteit voor een lagere prijs tariefplafond krijgen is deze maatregel ongericht wat betreft

draagkrachtenenergiezuinigheid van de woning Met deze hoeveelheden gasen elektra wordt wel

gerichtergestuurdopde basisbehoefte van het energieverbruik
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4 Compensatieo b v WOZ waarde Voorhetafbakenenvan huishoudens naardraagkracht lijkt
een afbakening op basis van inkomeneenvoor de hand liggende keuze Dezeoptie is echterop

kortetermijn niet uitvoerbaar DeBelastingdienstkandoor het ontbreken van een systeemgeen

vertalingmakenvande inkomensgegevensop basis van BSN nummer naareen huishoudinkomen op

adresniveauvoor in iedergeval de jaren 2023 en 2024 Onduidelijk is nog wanneerdit wel kan Een

atternatiefop kortetermijn is om draagkrachtaftebakenendoormiddelvandehoogtevande
WOZ waardevan dewoning Door het hanterenvan de WOZ waardecompenseerJeeen

gerichteregroepdanbijeengeneriektariefplafond Erzijnechterookverschillende nadelen van

deze afbakening bijv dat WOZ waarden locatiespecifiekzijn en kamerverhuur binnen een groot

pand buiten de afbakening valt Deze WOZ waarde iste raadplegenvia het Kadaster voor in ieder

gevalt 2 Er kan worden gekozenom aante sluiten bij een bestaandeobjectievegrens zoalsde

NHG grens van 355 000 Wanneer de NHG grens wordtgehanteerd betekentdit dat meer dan 80

van de huishoudens in de onderste twee inkomenskwintielen onder de regeling vallen

5 Compensatieo b v WOZ waarde en slechte energielabels draagkracht en energetische

kwaliteitwoning Daarnaast is het nog gerichterom de maatregelte richtenop huishoudens die

wonen in een woning met een slecht energielabel aanvullend op de afbakening o b v draagkracht

In de tabel is uitgegaanvan energielabelG Fen E maarook label Dzou hier eventueelonder

kunnen vallen Hoegerichterdeafbakening hoe groterhetbedrag dat per huishouden beschikbaar

is Echter dit kan mogelijkook leiden tot meerjuridische en uitvoeringsriscio s Het energielabel

geeft aan wat de energetische kwaliteit is van dewoning op het moment dat het label wordt

afgegeven en laat daarmee zien hoeenergiezuinig of onzuinig een woning is Er wordt hiermee

geenrekeninggehouden metkenmerken van het huishouden en gebruik bv grootteen

samenstellingvanhet huishouden en stool^edrag terwijldeze kenmerken ook een belangrijke

impact hebben op het energieverbruiken daarmee de hoogtevande energierekening Het is echter

een politieke vraag op welke groep huishoudens de maatregel gericht moet zijn de groep

huishoudens met een hoge energierekening of de groep huishoudens die wonen in een woning van

slechteenergetische kwaliteit Voorde eerstegroepis het energielabel een minder gerichte

indicator voor de tweede groep kan het energielabel wel geschikt zijn Daarbijzalin veelgevallen

het label geengoede weergave zijn van de huidige situatie aangezien het label 10 jaargeldig isen

het goed kan zijn dat een woning sinds het labelen verduurzaamd is Erspelen bovendien

uitvoeringsvragen zoals hetfeit hoe op kortetermijn huizen waarvoorgeen energielabel is

afgegeven wel een energielabel beschikbaar komt voor veel koopwoningen 54 en private

huurwoningen 34 is nog geenenergielabel bekend In de afbakening Ook is er noggeen

uitvoerder gevonden voor deze regeling

Tabel 2 schetst hieronderandere optiesdie ookonderzocht zijn maar niet voorliggen omdat de

afbakeningsgegevens niet gebruikt kunnen worden ofalleen maarnadelen kent Deze worden in de

bijiage verdertoegelicht

Tabel 2 afbakening en mogelijkheden gebruik gegevens
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Voorstel Afbakening

nummer

Op welke groep

gericht

Wie Gerichtheid Andere

overwegingen

Gegevens voor

gebruik

energieleveranciers
Vooreeleede variantenI

T
Algeheel

prijsplafond

Alle huishoudensen

bedrijven

Heel ongericht niet op

draagkracht en slecht

geisoleerdj slechte

besparingsprikkel

Ongericht niet op

draagkracht en slecht

geisoleerd] weinig

besparingprikkels

Ongericht w b

draagkracht en isolatie

gerichtergestuurd op

noodzakelijkverbruik

Hierdoorgrotere

besparingsprikkel

Matig verband met

inkomen envermogen

bij koopwoningen

1 Ja Leveranciers

Generiek

prijsplafond

Voorstel GiyPvdA

Alle huishoudens

gebruik tot 1500 m3

en 3300 kWh tarieven

januari2022

Alle huishoudens

gebruik tot 700 m3 en

1600 kWh

2 Ja Leveranciers

I

Gedeeltelljk

prijsplafond

maximum

verbruik

3 Ja Leveranciers

I

Gedeeltelljk

prijsplafond

WOZ waarde

355 000 euro

Gericht

I prijsplafond WOZ |
waarde 300 000

i c m

energielabel GFE

Alle huishoudens met Kadaster

een WOZ tot bepaald

maximum

Mogelijkwet
WOZ aanpassen

om gegevens te

hebben

in korte tijd veel

energielabels

aanvragen

Kwaliteit oude

I labelsminderdan

nieuwe

4 Ja

Alle huishoudens met

een WOZ tot bepaald
maximum en alle

huishoudens in

woningen met een |

slechteenergetische

waarde

Kadaster Matig verband met

inkomen envemogen

gericht wat bet reft

energetische waarde

Slechte indicatorwat

betreft verbruik Bij

totaal verbruik zijn ook

o a grootte

huishouden gedragen

m2 huis belangrijk

5 Ja

I

Altematieven mor afbakening draagkracht

inkomen direct Nee ook niet op 1 Huishoudens met laag

inkomen

Belastingdienst Kan heel gericht op

I age inkomens Geen

vermogen

Kadaster PM Meergericht dan

alleen op WOZ waarde

Op kortetermijn

niet uitvoerbaar

X

1 2024

Alle sociale huur

WOZ 200 000

Nee WOZ waarde

beschikbaar maar

niet alle sociale

huurwoningen

bekend

Nee ook niet op 1 Alle

1 2024

Alle huishoudens in

een sociale

huurwoning t overige

huishoudens tot

€200 000

Rechtsgrondslag
niet alle private

huurders bekend

X

X Zorgtoeslag Toeslagen Niet uitvoerbaar Gegevens per definitie

_j_onvolledigzorgtoeslagontvangers

2 Hoe zou de maatregel warden uitgevoerd en wanneerkan deze warden ingevoerd
De maatregel werkt als voIgt voor uitvoerders en energieleveranciers

o Een uitvoerder beheertde dataset o b v huishoudens worden afgebakend als kwetsbaar

niet nodig bij opties l 2en 3

o Leveranciers ramende voorschotten die zij nodig hebben o b v gegevens van die

huishoudens

o Uitvoerder maakteen voorschot voor de subsidie voor leveranciers over per

kwartaal halfjaarendoet de terugvordering
o Leveranciers berekenen hettariefplafond door aan de kwetsbaregroep huishoudens of

aan alle huishoudens met een contractprijs onder het tariefplafond afhankelijk van de

gekozen variant

o Uitvoerder doet een wettelijkecontrole van de ca 60 individuele subsidiebesluiten

o Uitvoerder doet de bezwaar en beroepsmogelijkheden van leveranciers en of voor

huishoudens voor huishoudens niet nodig bij opties 1 2 en 3

• Er is een proof ofconcept appiicatie waarmee aangetoond is dat het uitvoerbaar is om een

datasette ontwikkelen en te beheren die de gegevens indicatoren en adressen koppelt Deze

kent zowel de mogelijkheid om handmatigadressenopte vragen alsde optie om adressen
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geautomatiseerdte checker Wei moet juridisch geregeld worden dat de benodigde gegevens

daadwerkelijkgedeeld gebruikt kunnen worden

♦ Hetindividuelesubsidiebesluitligt op niveau van de leveranciersen niet op die van individuele

huishoudens omdat de subsidie ookdoor de leveranciers ontvangen wordt De

subsidietoekenning het besluit isdangebaseerdop hetverlies dat leveranciers hebben

geleden door het verlenen van een tariefplafond Het besluit richt zichtdus niet op huishoudens

en bevat ook geenafweging m b t welke huishoudens voor een korting in aanmerking komen

Decontrole van hetsubsidiegebruikevenalsde klantrelatie vindt daarmeeook alleen plaats bij

de ca 60 leveranciers Ambtelijk wordt nog betwistof deze systematiekvoldoetaan het

Tijdelijke Steunkader Oekraine van de Europese Commissie Hiervoorkan mogelijkde

Landsadvocaat gevraagd worden voor verder juridisch advies of meegenomen worden met de

Nederlandse input opEuropees niveau Ook wordt ambtelijk betwist dat het uit elkaar knippen

van de subsidieketen de aanspreekbaarheidopde kwaliteitvan de gebruiktedata en de

toepassing in hetsubsidiebesluit betekenisvol van elkaarzou scheiden

• Het beheren van de database zou juridisch los moeten worden gezienvanhetverstrekken van

subsidies aan energieleveranciers voor het splitsen van onderstaande uitvoeringstaken 1 vs 2

t m4 Het beheren van de database waarvan wordt vastgesteld welke huishoudens een

tariefplafond krijgen kan dan gedaanworden door een andereuitvoerderdan de uitvoerderdie

de subsidies aan de energieleveranciers verleent Bij opties 1 2 en 3 is het iosknippen minder

relevant omdat dan taaklvervalt Ambtelijk wordt op dit moment nog betwist of deze

uitvoeringstaakdaadwerkelijklos kan worden gezien van andere uitvoeringstaken omdat de

verstrekkingvan de subsidies enigszinscorreleert metde output van de database Aande

andere kantdienen de subsidies als een tegemoetkomingvan het verlies wat leveranciers

zouden maken en staatditlos van de afbakening van de huishoudens die een korting krijgen Bij

dit laatstepuntis hetdan weerde vraagof dezesystematiekvoldoet aan het Tijdelijke

Steunkader Oekraine van de Europese Commissie zie punt hierboven Voigens RVO isde

gangbare iezingvan de ABWisdat het bestuursorgaandie het besiuiteffectueert ookintegraai

verantwoordelijk is en aanspreekbaaropde kwaiiteiten inhoud van de gebruikte data

Hetgrootsteknelpunt inde uitvoering vormt op dit moment de klachten van huishoudens die

geentariefpiafond krijgen maarer wel rechtop menen te hebben Ideaiiter wordt hiervoor een

speciaai loket opgericht Hier Aandachtspunt hierbij is nog geen uitvoerder voor in zicht dat

degenen die bezwaarprocedures kunnen starten zijn louter de energieleveranciers gegeven dat

zij de subsidie ontvangen Ook probiematisch is datde voorgesteide datasets nietoveriappen

met de subsidie doelgroep bijvoorbeeid VVE s of huizen die niet in de WOZ database

voorkomen of geen energielabel hebben De energiemaatschappijzou daardan geen korting

mee kunnen verrekenen en een traceerbaar spoor voor de bepaling van de subsidie zou

ontbreken Dat is niet opiosbaar in deze variant

Uitvoeringsstap uitvoerder Belastingdienst RVO UWV

1 Beheeren ontwikkelen

dataset

alleen nodig bij opties 4 en 5}

Nee nu te

onduidelijk wat

database behelst

Tevens gebrek aan

capaciteit
Nee minimaal 2

jaar nodig voor

nieuwe

toeslag belasting

Niet mogelijk indien Onduideiijk
RVO

verantwoordelijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Alleen bij opties
4 5 Niet mogelijk
indien RVO

verantwoordelijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

2 Overmaken subsidie naar

leveranciers

Alieen indien expertise

op energiedomein
beschikbaar wordt

gesteld bijv door RVO
I I
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3 Wettelijkecontrole van de Geen fiscale taak

ca 60 individuete

subsidiebesluiten

Alleen bij opties
4 5 Niet mogelijk
indien RVO

verantwoordelijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Alleen bij opties
4 5 Niet mogelijk
indien RVO

verantwoordeiijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Aileen indien expertise

op energiedomein
beschikbaar wordt

gesteid bijv door RVO

4 Uitvoeren van de bezwaar Nee geen
en beroepsmogelijkheden capaciteit

Wei van

energieleveranciers
Niet van huishoudens

En mits aanvuilende

capaciteit of

prioriteitsteiiing Geen

expertise op

energiedomein in huis
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B Dekking waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvullende maatregelen te dekken uit de nog

onzekere opbrengstvan de solidariteitsheffing en inframarginal cap Indien aanvullende

maatregelen worden aangekondigd voordatde opbrengstvan de solidariteitsheffing en

inframarginal cap voldoende zeker is is een placeholder nodig om de dekking te

verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkingsopties in kaartbrengen voor aanvullende

maatregelen

Conform de begrotingsregels moeten evt nieuwe maatregelen gedekt worden Daarvoor zijn een

aantal mogelijkheden

1 Herschikking binnen het bestaande koopkrachtpakket Indien gekozen wordt voor een andere

vormgeving van maatregelen om hogere energiekosten te compenseren ligt het in de reden

om elementen uit het bestaande pakkette halen om overcompensatie te voorkomen Dat gaat
direct op de energierekening gericht om 4 7mld en de reservering van 700mln In tabel 1 is

een overzicht opgenomen van de budgettaire opbrengst wanneerde in augustus afgesproken

verlaging van de energiebelasting en brandstofaccijnzen voor 2023 wordt teruggedraaid Zie

daarnaast bijiage 1 voor het laatste overzicht van de maatregelen uit het augustuspakket zoals

gaat worden gepubliceerd in de Miljoenennota 2023

2 De EC komt met de verordening dat er een solidariteitsheffing op fossiele bedrijven en een

inframarginal cap op energieproducenten metoverwinsten Deze middelen dienen te worden

ingezet om huishoudens te compenseren Hetpakketaan maatregelen dat door de EC is

gepubliceerd brengt naar verwachting extra inkomsten voor lidstaten met zich mee die als

placeholder in de dekkingsplaat kunnen worden opgenomen Het voorstel bestaat uit twee

elementen

o Een verplichte solidariteitsheffing De Europese Commissie stelt een verplichte

solidariteitsheffing op basis van de winst van olie en gasbedrijven voor Het huidige

voorstel laat naar verwachting voldoende ruimte om een dergelijke verplichte heffing
naast de verhoging van de Nederlandse Mijnbouwheffingen te laten bestaan De

budgettaire opbrengst bedraagtnaar verwachting enkele honderden milioenen Deze

inschatting is met veel onzekerheden omgeven omdat de fiscale winst van 2021

reievant voor de vergelijking en die van 2022 hoogte van overwinst nog niet bekend

zijn Daarbij hebben mogelijk belastingplichtigen handeiingsperspectief om het effect

van de heffing gedeeltelijk te mitigeren

o Een cap op infra marginale energieprijzen Het voorstei verplicht lidstaten om de

marktopbrengsten inkomsten voor producenten van elektriciteit geproduceerd door

middel van inframarginale technologien te maximeren met een prijs op 180 euro MWH

Elektriciteitsproducenten die kolen en gas gebruiken zijn uitgezonderd De omvang van

de budgettaire opbrengst is zeer onzeker en hangt sterk af van de ontwikkeling van de

p en de q Daarnaast is veel elektriciteit verkocht in langetermljn contracten die een

veel lagere prijs kennen dan de huidige spotprijs NB deze maatregel is vooralsnog niet

uitvoerbaar voor Nederland

3 In aanvulling op de verhoging van het cijnstarief in de Mijnbouwwet die is afgesproken in

augustus ingeboekte budgettaire opbrengst is € 2 8 miljard voorde jaren 2023 en 2024 kan

een verdere verhoging van het tarief extra inkomsten opieveren orde grootte € 0 5mld De

juridische haalbaarheid van hogere tarieven vergt nadere toetsing bij de Landsadvocaat

4 Er bestaat op dit moment onzekerheid over deze extra inkomsten vanuit de verordening
Daarnaast is de som van 1 en 2 mogelijk onvoldoende om de extra maatregelen te dekken

Het resterende dekkingstekort kan dan 50 50 wordt opgehaald uit hogere aof premies en een

hoger vpb tarief Er kan ook worden gekozen voor verkorten van de schijfgrenzen in de vpb
Ter indicatie een verdere verhoging van het tarief P vpb schijf van 19 naar20 geefteen

budgettaire opbrengst van 403 min in 2023 en een verhoging naar 21 een budgettaire

opbrengst van 806 min Zie ook tabel 1 Verhoging van de Vpb kan ook tijdelijk
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Tabel 1 Budgettaire opbrengstterugdraaien fiscale maatregelen energiepakket

augustus en verhogen vpb tarief in € min saldo verbeterend lastenverzwarend

2023 2024 2025 2026 2027 StrucMaatregelen

Tarief eerste schijf VPB naar 20

Tarief eerste schijf VPB naar 21

403 403 403 403 403 403

806 806 806 806 806 806

Tarief hoogste schijf VPB naar

26 8

Veriaging brandstofaccijns 2023

terugdraaien

Veriaging energiebeiasting EB

terugdraaien exclusief reservering

compensatie energierekening

884 884 884 884 884 884

1204 0 0 0 0 0

4772 0 0 0 0 0
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2 vangnet voorkomen betalingsproblemen Voorstel energieleveranciers
Noodfonds

Aanleiding

Als gevolg van de hoge energieprijzen komen huishoudens in betalingsproblemen Uiteindelijk
kan dit er toe leiden dat zij worden afgesloten van gas elektra

Afgelopen maanden is er overleg geweesttussen de energieleveranciers FIN SZW en EZK

Hierbij is onder andere gekeken naar het oprichten van een noodfonds

Deze week hebben de energieleveranciers een voorstel gedaan voor een noodfonds voor een

brede groep tot 2 6 min huishoudens

In reactie is door SZW EZK en FIN een ambtelijke variant uitgewerkt van een noodfonds dat

gericht is op een gerichtere groep huishoudens die al in de problemen zit Om te zorgen dat er

een gericht voorstel komtdat binnen het budget van SOmln inpasbaaris Ditvraagt nadere

uitwerking
Over beide voorstellen vindt vrijdagochtend een bestuurlijk overleg plaats

Beslispunten

Is de vierhoek akkoord met het verder uitwerken van een noodfonds datzich heel specifiek

richt OP de soecifieke aroeo die nu al in de problemen zit oo basis van de drie

randvoorwaarden hieronder

Kern

• De energieleveranciers hebben een voorstel uitgewerkt om twee groepen huishoudens toegang

te geven tot het noodfonds

1 huishoudens die risico lopen op afsiuiting door betaalbaarheidsproblemen De huidige

schatting gaat uit van maximaal 2 6 min huishoudens maar het voorstel is niet

begrensd spoor 1

2 huishoudens die direct dreigen afgesloten te worden vanwege niet betalen 20 000

100 000 huishoudens spoor 2

• Het voorstel van de energieleveranciers gaatzeer ver budgettair beslag geschat tussen 0 5 en

6 miljard euro Er is geen heldere toegangspoort en er is voor huishoudens vooraf niet

duidelijk of zij achteraf zullen kwalificeren De regeling leidt tot ongecontroleerde voorschotten

aan grote groepen mensen zonder dat er een idee is hoe dit gecontroleerd zou moeten

worden In het voorstel van de energieleveranciers wordter niets teruggevorderd Op deze

manier wordt een geheel nieuwe toeslag ingericht zonder dat er zicht is op een uitvoerder

• Ambtelijk SZW EZK RN zijn daarom randvoorwaarden geformuleerd waaraan een

eventueel noodfonds moet voldoen Op basis hiervan wordt het voorstel voor een noodfonds

verder uitgewerkt
• Deze randvoorwaarden zijn

1 De energieleverander heeftalle mogelijkheden uitgeput en er is medewerking vanuit

het de client er is een coulante betalingsregeling aangeboden er is een melding

gemaakt bij de gemeente t b v vroegsignalering er is gepoogd de burger thuis te

bereiken

2 Het huishouden wordt voor uitkering uit het fonds getoetst op draagkracht hierbij
wordt gekeken naar inkomen en energiekosten Bijvoorbeeld inkomen 150 sociaal

minimum en energiekosten 20 van het huishoudbudget
3 Energieleveranciers dragen een substantieel deel van de kosten van huishoudens die

worden aangemeld bij het noodfonds

4 Het voorstel moet budgettair passen en beheersbaar zijn Een strikte afbakening tot

een beperkte doelgroep is noodzakelijk om binnen het gereserveerde budget van 50

min te blijven
• Een noodfonds dat voldoetaan de bovenstaande randvoorwaarden richt zich op de groep die al

echt in de knel zit Een dergelijke invulling past bij het bredere instrumentarium van SZW zie

agendapunt 2 waarmee wordt voorkomen dat huishoudens worden afgesloten
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• Voordateen dergelijk meer gericht fonds met toets op toegang aan de voorkant aangekondigd
kan worden moeten nog een aantal knelpunten worden uitgewerkt Het belangrijkste knelpunt
is welke partij in vroeg stadium de toets voor uitkering uit het fonds kan uitvoeren

Toelichting

Voorstel energieleveranciers

• De energieieveranciers steiien voor om twee groepen huishoudens toegang te geven tot het

noodfonds 1 huishoudens die risico lopen op afsiuiting en 2 huishoudens die direct dreigen

afgesioten te worden vanwege niet betalen

• Huishoudens uit de eerste groep melden zich vrijwillig bij het noodfonds en geven op een kort

formuiier aan wat het verschii is tussen hun oude lage en nieuwe hoge termijnbedrag
Vanaf het moment van opgeven betaien zij het oude termijnbedrag Energiebedrijven

ontvangen via het noodfonds direct compensate voor het niet ontvangen termijnbedrag en het

huishouden wordt niet afgesioten De aanvraag wordt na 6 maanden na de winter

gecontroieerd door het noodfonds en eventueei teruggevorderd bij het huishouden als het

inkomen boven de besiagvrije voetiigt
• De tweede groep huishoudens wordt door de energieieveranciers aangemeid bij het noodfonds

Deze keertde energierekening voor een haif jaar uit aan de energieieveranciers en deze

huishoudens worden niet afgesioten De aanvraag wordt na 6 maanden na de winter

gecontroieerd door het noodfonds en eventueei teruggevorderd bij het huishouden als het

inkomen boven de besiagvrije voetiigt
• Het voorstei van de energieieveranciers vinden wij zeer risicovol onwenselijk Wij voorzien in

iedergeval de voigende kneipunten
o Gerichtheid Er is sprake van een instrument waarbij huishoudens door niet te betaien of

door een formuiier in te vuiien tegemoet worden gekomen Het is onduideiijk of je hiermee

de juiste huishoudens bereikt Het is bovendien voor huishoudens niet goed in te schatten

of zij kwalificeren aangezien heldere criteria op dit moment ontbreken

o Uitvoerbaarheid Er is op dit moment geen bestaande uitvoeringsorganisatie aangewezen
om controles uit te voeren Het nieuw op te richten noodfonds heeft niet de capaciteit om

voor ca 600 duizend huishoudens controies uit te voeren Ook is er onvoidoende capaciteit

voorde afhandeiing van beroepen bezwaar

o Terugvorderingsprobiematiek De huidige vormgeving met controies en invorderingen
achteraf ievert dezeifde probiematiek op ais het toeslagensysteem kent Het voorstei heeft

betrekkingop een zeergroot aantai huishoudens ca 600 duizend en er is geen

bestaande uitvoeringsinstantie die deze taken op zich kan nemen Ais er niet wordt

teruggevorderd maar een check wel achteraf plaatsvindt is er kans op grote

aanzuigende working

o Budgettaire beheersbaarheid Hetfonds heeft geen budgettair plafond open einde

karakter De energiebedrijven verwachten ca 1 miljard aan uitgaven uit het noodfonds

We hebben geen onderbouwing ontvangen van deze raming en hebben deze niet kunnen

toetsen Er is incidenteel 50 miljoen gereserveerd voor dit doel bij de

augustusbesluitvorming
o Juridische houdbaarheid Het is onduideiijk in hoeverre de vormgeving van het fonds

voldoetaan wet en regelgeving bijv staatssteunregels en privacywetgeving

Ambtelijke uitwerking randvoorwaarden

Gegeven de samenhang met andere stappen is het noodfonds voor huishoudens waarvoor acute

afsiuiting dreigt Dit leidt tot onderstaande uitwerking op hoofdlijnen Deze zal indien gewenst
komende week verder worden uitgewerkt

■ Voor burgers betekent dit

o Je wordt aangemeid bij het noodfonds door de energieleverancier i p v dat

daadwerkelijk tot afsiuiting wordt overgegaan
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o Na aanmelding vind z s m binnen 1 maand sen toets plaats of je daadwerkelijk in

aanmerking komt voor het noodfonds Hierbij wordt getoetst of

■ De energiekosten zijn meer dan 20 van je besteedbaar inkomen bedragen
■ Het inkomen lager is dan de vastgestelde inkomensgrens bijv PM
■ Indian het huishouden door de gestegen energierekening een inkomen

overhoudt lager dan de beslagvrije voetdan wordt het huishouden

geaccepteerd ook als de energierekening minder dan 20 van het inkomen

betregft
o Geen toets achteraf Voordeel Geen terugvordering nodig

■ Voor energieleveranciers betekent dit dat zij compensatie krijgen voor de kosten die doorlopen
door het niet afsiuiten uitkering uit noodfonds indien zij aan de voorwaarden voldoen

o Stevige inspanningsverplichting aan de voorkant

■ betalingsregeling aanbieden
■ nadrukkelijk contact leggen tot huisbezoeken aan toe

■ vroegsignalering naar gemeenten
o De energieleveranciers leveren een vastgestelde bijdrage aan het noodfonds 25 tot

50 Hierdoor wordt het risico gedeeld en is er een prikkel om niet alle huishoudens

aan te melden voor het noodfonds

■ Voor de Rijksoverheid betekent dit dat een financiele bijdrage aan het fonds geleverd wordt

o De raming van de kosten is nog niet beschikbaar Deze zal moeten worden uitgewerkt
voordateen besluit kan worden genomen

o Bij de augustusbesluitvorming is 50 miljoen euro gereserveerd voor een bijdrage aan

dit fonds De doelgroep moet streng afgebakend worden om binnen dit budget te

blijven
o Gezien gewenste voorwaarden is een open einde karakter voor het fonds bijna

onvermijdelijk Hiervoordient voor inrichting van het fonds te worden vastgelegd
welke departementen aan de lat staan bij dreigende overschrijding

Openstaande vragen

Op dit moment staan onderstaande vragen nog open Deze worden komende week verder

uitgewerkt

■ Wie kan toegang tot noodfonds voor huishoudens toetsen gemeenten UWV RVO

Belastindienst geldfit
■ Welke mogelijkheid wordt er geboden tot beroep en bezwaar Hoe zorgen we ervoor dat het

Noodfonds voldoende capaciteit heeft om dit af te handelen

■ Wat gebeurt er met huishoudens waarvoor op dit moment ene betalingsregeling is getroffen
■ Is het Noodfonds ook toegankelijk voor huishoudens die hun jaarafrekening ontvangen en een

hoge naheffing krijgen
■ PM verdere vragen
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Bijiage A Prijsplafond

1 Afbakening tariefptafond
a Algemene uitgangspunten tariefplafond
b Generiek tariefplafond
c Afbakening draagkracht
d Afbakening noodzakelijk energieverbruik
e Wie voertafbakening uit

f Budgettaire aspecten hoogte tarief en afbakening

2 Uitvoering energieleveranciers subsidies en per wanneer

a Welke uitvoeringstaken zijn er

b Wat kunnen energieieveranciers per wanneer

c Wat kunnen uitvoerders subsidie per wanneer

3 Alternatieve vormgeving
a Tariefsubsidie per m3 KWh ofvaste subsidie

b Inkomensafhankeiijke compensatie EB

1 Afbakening tariefplafond

a Algemene uitgangspunten tariefplafond

• De gedachte achter een prijspiafond op gas is om zowel direct de kosten van gasverbruik voor

huishoudens te verminderen ais ook zekerheid te bieden Een piafond in tegensteliing tot een

subsidie of beiastingvermindering betekentnameiijk dat huishoudens in eikgeval weten wat

de bovengrens is van de prijs die zij betaien

• Gegeven dat er minder gastoevoer vanuit Rusiand is en je ook vanuit kiimaatoverwegingen
wiit dat huishoudens gas besparen is een randvoorwaarde dat een eventueel tariefpiafond niet

te iaag wordt gesteid en idealiter ook dat de maatregei gericht is op de groepen die

ondersteuning nodig hebben

• Daarnaast is het van beiang dat maatregeien de prikkel om je huis te isoieren niet wegneemt
Daarom wordt de maatregei idealiter tijdeiijk vormgegeven en wordt er fiankerend

gestimuieerd om de woning te verduurzamen

b Generiek tariefplafond of bijzonder tariefplafond

Een tariefpiafond betekent dat wettelijk wordt geregeid dat er voor een afgebakende groep

een prijspiafond voor de gasprijzen wordt gehanteerd waarmee voor deze huishoudens

zekerheid ontstaat over de prijs die nu ontbreekt

EU regeigeving staat normaiiter generieke prijsregulering toe als deze

o 1 gericht is op een afgebakende groep energiearme en of kwetsbare huishoudeiijke
afnemers en of ais deze

o 2 tijdeiijk is ergeen voiledige mededinging bestaat op de energiemarkten het

prijspiafond gericht is op huishoudeiijke afnemers en micro ondernemingen die niet

profiteren van eventuele prijsregulering gericht op energiearme en of kwetsbare

huishoudeiijke eindafnemers

Momenteel wordt over deze regeigeving op Europees niveau gesprekken over gevoerd Zo

wordt mogelijk de Europese wet en regeigeving over prijsregulering versoepeld waardoor

wellicht meer ruimte komt voor een generiek prijspiafond zolang de besparingsprikkel blijft
Kijkend naar de huidige regeigeving dient Nederland zich te houden aan criterium 1 en een

afbakening van kwetsbare energiearme huishoudens wat betreft energieprijzen vorm te

geven Nederland heeft namelijk geen fysieke tekorten van elektriciteit en of gas en met circa

60 marktpartijen is er wei sprake van mededinging op de energiemarkt

Het is aan lidstaten zelfom de criteria voor kwetsbare afnemers vast te stellen Een richtlijn

hierbij is dat het concept kwetsbare afnemers kan bestaan uit inkomensniveaus het

percentage dat energie uitgaven vormen van het besteedbare inkomen de energie efficientie

van huizen kritieke afhankelijkheid van elektrische apparatuur om gezondheidsredenen

vanwege leeftijd of andere criteria
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• Vanuit zekerheid voor huishoudens en gerichtheid voor kwetsbare groepen is sen tariefplafond
de voorkeursoptie Het voorkomtdat ercontinu nieuwe koopkrachtmaatregelen moeten

worden bedachtom de verhoogde gasprijzen te compenseren

• Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke aandachtspunten Het plafond moet gericht zijn en het

meet uitvoerbaar zijn Daarnaast moet het plafond zeker niet te laag zijn omdat er voldoende

prikkel moet blijven voor energiebesparing Ten slotte is dit een maatregel waarmee sterk

ingegrepen wordt in de marktordening Indien leveranciers energie onderde kostprijs moeten

verkopen dan zullen zij gecompenseerd moeten worden om de financiele risico s en de kans op

falllissementen te verminderen Dit is geen wettelijk vereiste

c Afbakening draagkracht

• Voor huishoudens die kwetsbaar zijn en dus onder de regeling zouden valien is er nog

geen afgebakende definitie zoals in Beigie het geval is Hieronder verschillende

mogeiijkheden om draagkracht afte bakenen

Direct op inkomen

• Een logische proxy voor draagkracht is het inkomen van bewoners van een adres Indicates

van inkomen kunnen aangeleverd worden door de Belastingdienst Toeslagen of het UWV

Op welke oroep gericht

o De Belastingdienst stelt inkomens definitief vast na afloop van het belastingjaar Om

onzekerheid zoais bij toeslagensteisel te voorkomen zal dus aangesloten moeten

worden op een zogenaamde t 2 systematiek Dit betekentdat wordt toegekend op

basis van het inkomen van twee jaar geleden Dit is ook onderzocht vooreen

verbetering van het toesiagenstelsel met de conclusie dat hierbij 345 duizend

huishoudens een extra vangnet nodig zou hebben om betalingsproblemen te

voorkomen

o Het UWV kentde inkomens van personen uit loon en verzekeringen Inkomen uit

vermogen en ondernemerschap zijn niet bekend Dit maakt het moeiiijk om een goed
beeld te krijgen van het inkomen Daarnaast is er geen koppeling met huishoudens in

de gegevens van het UWV in tegenstelling tot Toeslagen Wei kan gekozen worden

vooreen doelgroep op basis van kenmerken ontvangers van bijstand of WW o i d

Het is echter zeerde vraag in hoeverre dit de beoogde doelgroep is Daarnaast kan dit

de armoedeval doen vergroten

o [PM uitwerking variant Eneco]

ii WOZ waarde alle woninaen

Als een proxy voor draagkracht kan indien inkomen direct niet lukt ook middels een WOZ

waarde afbakening zorgen dat de maatregel zich meer richt op lagere inkomens [en

vermogens

Op welke oroep gericht

o Een andere manier om naar de gerichtheid te kijken is door te kijken hoeveel procent

per inkomensdeciel zou worden geholpen Onderstaande tabel laat zien dat bij een

afbakening van €300 000 ongeveerde helft van de huishoudens hieronder zou valien

waarvan 75 van de laagste kwintiel twee derde van tweede kwintiel en 15 dan

hoogste kwintiel

Aantal huishoudens per inkomstenkwintiel

WOZ 200k 200k WOZ 250k 250k WOZ 300 300k WOZ 350k WOZ 350k Totaal

iste 570 360 240 130 240 1550

1550

1550

1550

I

2«e 4001 340 290 190 330

3d 300230 280 240 490

i

4 1101 180 260 270 740

5de 30 70 130 180 1140

2930

1550

7730Totaa I 1340 1230 1220 1010
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Ziin de geaevens beschikbaar

o De WOZ gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld voor deze maatregel door een

aanpassing van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet

waardering onroerende zaken bij het Eindejaarsbesluit EJB 2022 Dit vergt op korte

termijn een besluit om nog mee te kunnen lopen in het EJB 2022

o Het is ook mogeiijk om de WOZ waarden te benutten die in 2022 naar de

beianghebbenden zijn gestuurd in piaats van 2023 Het voordeei hiervan is dat de

bezwaartermijn al is verstreken De verwachting is dat er anders een toename zal zijn
aan bezwaarschriften rondom de te bepaien woz grens

Hi Sociale huur WOZ waarde Mogeiijk wordt enkei een proxy ais WOZ waarde gezien ais te

ongericht Aiternatief hierbij zou zijn om in eik gevai aiie sociaie huurder huur tot

iiberaiisatiegrens onder de regeiing te iaten vaiien pius nog aiie andere woningen met een WOZ

waarde tot bijv € 200 000

Op weike oroep oericht

De reikwijdte van de regeiing is aiie woningen met een woz waarde beneden een naderte

bepaien grens en ieder huishouden met een huur onder de iiberaiisatiegrens € 763 47 Bij

woningcorporaties gaat het om 95 van circa 2 4 miijoen huurwoningen Het is niet mogeiijk

om de resterende 5 met een huur boven de iiberaiisatiegrens uit te zonderen Er zijn circa

300 000 huurwoningen onder de iiberaiisatiegrens bij particuiiere verhuurders exacte cijfer

vergt nog een check

Indien huurders geen onderdeei zijn van de initieie afbakening kunnen ze door een

huurcontract in te dienen aisnog onder de regeiing vaiien De vormgeving hiervan moet nog

nader uitgewerkt worden

o Onderstaande figuur laat zien dat je door je te richten op de sociaie huur gerichter
richt op de iaagste inkomens dan enkei op WOZ Met enkei de sociaie huur heb je ca

80 van iaagste kwintiei en meer dan de heift van tweede kwintiei terwiji de hoogste
twee kwintieien erg beperktzijn

o Door aiie woningen met een WOZ tot €200 000 er aan toe te voegen voeg je nog een

groep van 350 000 huishoudens toe waarvan 150 000 tot de Iaagste twee

inkomenskwintieien behoren

Aantal huishoudens per inkomstenkwintiel

Soc huur WOZ 200k excl soc huur Totaal

2“

1 230 40 1550

1550

1550

800 110

400 110

4de 1550
200 60

5de 1550
70 20

Totaal 7730
2 690 350

Zi1n de aeoevens beschikbaar

De adressen van sociaie huurwoningen bij particuiiere verhuurders zijn niet bekend omdat er

geen inzicht is in de huurcontracten De huidige inschatting is dat dit de regeiing dusdanig kan

compiiceren dat er beter enkei op WOZ waarde voor draagkracht kan worden afgebakend

Het Kadaster ievert de adressen van aiie woningen onder de woz grens Het is daarnaast

mogeiijk om al het bezit van woningcorporaties ook aan te leveren Het mogen deien van deze

gegevens vergt nog juridische toetsing Het Kadaster heeft in een recent onderzoek naar

grondposities aiie adressen van woningen in corporatiebezitgeidentificeerd op basis van de

rechtspersonen van de corporaties

Op basis van de verantwoordingsgegevens van corporaties is bekend dat 95 hiervan sociaie

huurwoningen zijn en 5 vrije sector huurwoningen Het is binnen de gegevens van het
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Kadaster niet mogelijk om dit onderscheid te maken De vrijesectorwoningen vallen daarmee

binnen de regeling wanneer ze een hogere woz waarde hebben dan de te bepalen grens

d Afbakening noodzakelijk energieverbruik

• Naast inkomen is ook het uitgangspunt dat het sociaal tarief zich richt op de groep die door

slechte energetische kwaliteit van de woning toch een relatief hoog energiebruik heeft

• Door deze afbakening samen te nemen met een afbakening voor draagkracht ontstaat er

idealiter een gerichte groep

i Eneraielabel

• Het energielabel geeftaan wat de energetische kwaliteit is van de woning op het moment dat

het label wordt afgegeven en laat daarmee zien hoe energiezuinig of onzuinig een woning is

• In het energielabel zit onder andere de volgende informatie verwerkt woningkwaliteit

bouwjaar en woningtype Op het energielabel staat vanaf 1 januari 2021 700 000 van de 4 7

miljoen woningen hebben een dergelijk label ook de indicator van de warmtevraag weer in

kWh m2 jaar de labelletter is gekoppeld aan een andere indicator namelijk het primair fossiel

energiegebruik Over het algemeen geldt hoe beter de labelletter hoe lager de warmtevraag

per m2

Figuur 4 1 GemiddeWe Netto Warmtevraag per labelklaste wnningen tot 70 gebruiksoppervlak onderzoeksgroep A i

Gemiddelde netto warmtevraag kWh MVjr

woning 70 W groep A I M 22 429

3S0

300

250

200

I I I
150

100

I50

0

A t m A B C b E F G

A

Sron 5HAERE RVO CSS microdata bewerking companen

• Wanneer het label vertaald zou moeten worden naar daadwerkelijk energiegebruik zijn ook de

andere parameters van belang oppervlak van de woning de gezinsgrootte en samenstelling
stook gedrag en niet gebouw gebonden energiegebruik Despreiding in het energiegebruik

van energielabels is dus ook gebaseerd op de verschillen in deze parameters Onderstaande

figuur laat zien dat hoewel er een duidelijk verband is tussen gasverbruik en energielabel

bijv energielabel A zit vaakin 1® quintiel gasverbruik energielabel G relatief vaak in 5®

kwintiel er tegelijkertijd ook veel spreiding is van gasverbruik binnen energielabels
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Zi1n de aeaevens beschikbaar

• Ongeveer 40 van de woningen 3 2 miljoen woningen heeft geen geregistreerd

energielabel Daarvan heeft naar verwachting inschatting op basis van woningen met

energieiabei 15 20 energieiabei E of lager wat neerkomtop 480 000 640 000

woningen Echter ais de afbakening wordt gecombineerd met een afbakening voor

inkomen zal deze groep significant kleiner zijn zeker als de nadruk wordt geiegd op

sociaie huurwoningen van de woco s heeft 95 een energieiabei zie ook onderstaande

figuur ]
• Per 25 augustus heeft Nederland 2 096 vakbekwame energieadviseurs die gebouwen van

een geldig energieiabei kunnen voorzien De afgeiopen maanden zijn er gemiddeld 35 000

nieuwe energieiabeis per maand voor bestaande woningen afgegeven
• Hoe haaibaar het is om iedereen die recht zou hebben een energieiabei er een te laten

krijgen hangt dus vanaf hoe de groep op inkomen wordt afgebakend Aandachtspunt is

hoe private verhuurders verplichtzouden kunnen worden een iabel aan te vragen voor hun

huurders

• Een energieiabei kostzo n 270 euro voor een bestaande eengezinswoning exi btw

Degene die de energieadviseur de opdracht geeft de woning te iaten labeien betaait het

iabei Deze kosten hangen samen met de verbeterde kwaiiteit van het energieiabei
• In het geval van huur moet in principe een woningeigenaar verhuurder een iabei

aanvragen of kunnen iaten zien ais deze er ai is op moment van verhuur

• Biijkt er geen Iabei te zijn bij het transactiemoment van verhuur dan kan de huurder de

verhuurder vragen aisnog een iabei aan te vragen De verhuurder kan kiezen om te

iabeien ^oetde verhuurder dat niet dan kan de huurder een handhavingsverzoek doen bij
de ILT De verhuurder krijgt dan een boete opgeiegd of kan aisnog een iabei registreren

maarkan ook een boete betaien Perl november2021 is het boetebedrag verhoogd
daardoor kan de situatie zich voordoen dat in de periode van 1 januari 2021 tot 1

november2021 een boete voor de verhuurder interessanter is dan de kosten van een

nieuw iabei

• Ais de verhuurder niet wii iaten iabeien kan een huurder een energieadviseur opdracht

geven Vaak vait het energieiabei dan slechter uit omdat de huurder niet aiie benodigde
info kan aanieveren bijv bouwtekeningen en facturen Er wordt dan gerekend met

forfaitaire waardes of bouwjaar Inschattingen zijn hierdoor altijd conservatief

• Wanneer het energieiabei ten tijde van de verhuur is veriopen omdat het Iabei ouder is

dan 10 jaar dan kan de huurder de verhuurder niet aanspreken voor het beschikbaar

stellen van een iabei Op het moment van start van de verhuur was er immers een iabei
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ii Bouwiaar

• Een mogelijk eenvoudiger alternatief is om niet naar energielabel te kijken naar woningen
vanaf een bepaald bouwjaaruit te sluiten Er zou bijvoorbeeld kunnen worden besloten om

enkel woningen met een recent bouwjaar in aanmerking te laten komen voor de regeling

Cijfers van het CBS laten zien dat huizen met bouwjaar vanaf 1992 bijvoorbeeld gemiddeld

significant minder energieverbruiken dan het gemiddelde verbruik van de huizen ervoor maar

op welk jaar de grens wordt gelegd is moeilijk te bepalen

Op welke oroep oericht

• Onderstaande tabel laat het gemiddeld gasverbruik zien per bouwjaar van de woning in 2021

bron CBS Duidelijk is dat het energiegebruik van woningen in een recenter bouwjaar

aanzienlijk minder gas gebruiken Ook als gecorrigeerd voor huishoudsamenstelling blijft het

verband grofweg even groot
• Wei weten we dat ereen relatief grote groep is met een ouder bouwjaar die wel in een relatief

goed geisoleerd huis woont Er is ook een significante spreiding tussen groepen binnen

eenzelfde bouwjaar Het bouwjaar is dan ook in elk geval een minder goede inschatting dan

het energielabel

gem verbruik per jaar totaai gem verbruikper jaar 1

persoonshuishouden met 75

100m2 m3

Bouwjaar

m3

Totaai 1190 S50

1000 tot 1946 1500 1110

1946 tot 1965 1300 1060

1965 tot 1975 1280 900

1975 tot 1992 1130 SZO

1992 tot 2006 1010 620

2006 tot 2013 830 530

2013 totheden 700 470

Zi1n de oeaevens beschikbaar

Deze optie lijkt veruit het makkelijkstqua gegevensverzameling Van elke woning is het

bouwjaar beschikbaar

Grotere uitdaging is de argumentatie en juridische houdbaarheid van de afbakening
Waarom vallen goed geisoleerde huizen met een eerder bouwjaar wel onder de regeling

bijv Er zijn ook veel woningen met een ouder bouwjaar met een goed energielabel

W
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e Populatie toeslagen

Als proxy voor draagkracht kan aangesloten worden bij bestaande definities Bijvoorbeeld
de huishoudens die huurtoeslag zorgtoeslag of kindgebonden budget ontvangen

Het voordeel van deze optie is dat geen aparte check op inkomen uitgevoerd hoeft te

worden en dat een bestaande definitie voor huishouden gehanteerd kan worden

Een groot nadeel is dat er niet real time gegevens uitgewisseld kunnen worden met de

toeslagpopulatie Dus er moet een peildatum gekozen worden wat hele grote bezwaren

met zich meebrengtomdat er geen manier is om mensen weertoe te voegen of geld terug
te halen Bij de tegemoetkoming kinderopvang TTKO leidde dit tot rechtszaken

Een derde nadeel van deze optie is dat huishoudens die hun toeslagen moeten

terugbetalen als gevolg van wisselend inkomen dan ook hun recht op de energiekorting
verliezen Hierdoor zullen terugbetalingen die in de huidige toeslagensystematiek al voor

problemen zorgen groter worden Als wordt gekozen voor niet terugvorderen levertdit

een financiele prikkel om onterecht toeslag aan te vragen Deze moet weliswaar

terugbetaald worden maar het voordeel van de verlaagde energierekening blijft
behouden Dit ievertveei extra drukop de organisatie Toeslagen

De definitie van huishouden die binnen de zorgtoeslag wordt gehanteerd verschilt van de

andere toeslagen Zo ontvangen ook meerderjarige kinderen die bij hun ouders wonen

zorgtoeslag Het ligt daarom niet voorde hand om aan te sluiten bij de zorgtoeslag

f Hoe ziet de uitvoering van de afbakening emit

• Om de kwetsbare groep die in aanmerking komt voor het tariefplafond af te bakenen op

basis van de gekozen indicatoren e g WOZ waarden energielabels moet er een

database opgesteld en beheerd worden waarbij de huishoudens in deze groep gelinkt

worden aan postcode en huisnummer

• Er is een proof of concept applicatie waarmee aangetoond is dat het uitvoerbaar is om

deze gegevens indicatoren en adressen te koppelen Deze kent zowel de mogelijkheid om

handmatig adressen op te vragen als de optie om adressen geautomatiseerd te checken

• In de proof of concept applicatie kost het 0 001 seconden om een adres geautomatiseerd

op te vragen De afbakening kan dus voor 400 000 huishoudens per uur worden

opgevraagd door energieleveranciers De geautomatiseerde adrescheck vereist de

volgende gegevens als parameters van een GET request
o Postcode

o Huisnummer

o Toevoeging
• Dit levert een respons op met daarin enkel de informatie of dit adres binnen de afbakening

valt Het is AVG compliant omdat er geen persoonsgegevens uitgewisseld worden alleen

publieke adressen en of deze in aanmerking komen voor een tariefplafond
• De proof of concept applicatie is een simpele Flask webapplicatie van ongeveer 100 regels

geschreven in Python met een PostgreSQLdatabase met daarin de energielabels en WOZ

waarden

• Indien publieke data wordt gebruikt wordt de database automatisch geactualiseerd door

andere organisaties die de data verzamelen en updaten
• De afweaina welke huishoudens in aanmerking komen voor de kortina vindt op een eerder

moment fen moaelHk door een andere instantie plaatsl en staat fiuridisch los van de

subsidie Ook het beheren van de database moet los gezien worden van het verstrekken

van subsidie aan de energieleveranciers Een vergelijking met de TVL gaat niet op omdat

bij die regeling juist de subsidieaanvrager zelf aan bepaalde criteria dient te voldoen om in

aanmerking te komen voor de subsidie waardoor de beslissing of aan die criteria wordt

voldaan daar wel bij de subsidieverstrekker ligt
• Die subsidietoekenning het besluit is dus dan gebaseerd op het verlies die het

aanvragende energiebedrijf steitte hebben geleden door het geven van de korting aan die

bepaalde huishoudens Het subsidiebesluit richt zich dus niet alleen niet tot de

huishoudens maar het bevat ook geen afweging met betrekking tot welke huishoudens

voor korting in aanmerking komen
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II Uitvoering energieleveranciers subsidies en per wanneer

Er zijn verschillende uitvoeringstaken die nodig zouden zijn bij de uitvoering van een sociaal

tariefplafond Daarom zijn er gesprekken geweest met verschillende instanties de Belastingdienst
het UWV en RVO Hieronder de verschillende uitvoeringstaken

• Door het op zich nemen van de subsidieverlening aan de energieleveranciers komt de

verantwoordelijkheid voor die subsidieverlening bij de uitvoerderte liggen maardat brengt
niet met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor de afweging welke huishoudens in

aanmerking komen voor korting en de data die daarvoor worden gebruikt ook bij dezelfde

uitvoerder moet liggen Dit punt wordt nog ambtelijk betwist en dient nader te worden

uitgezocht worden doorde Landsadvocaat

• Het ontwikkelen en beheren van een dataset vraag le kan dus mogelijk door een andere

instantie uitvoerder worden gedaan dan de andere onderstaande taken voor uitvoerders 2 4

en 5 Dit resulteert in de resterende onderstaande taken voor uitvoerders en leveranciers

Uitvoerinastaak 1 energieleveranciers maken een raming van de benodigde voorschotten

• Per kwartaal bereken leveranciers het voorschoten geven dat door aan de

uitvoeringsorganisatie

Uitvoerinastaak 2 een uitvoerder maakt de subsidie over aan deca 60 energieleveranciers per

kwartaal half jaar en doet de afrekening

Indien voorschotontoereikend blijkt te zijn wordt een nabetaling uitgekeerd doorde uitvoerder

Indien het voorschotte veel is wordt dat weer opgehaald

Belastingdienst

Het verlenen van subsidies is geen primaire taak van hen Daarnaast kunnen de

systemen niet zomaar geld uitkeren in plaats van innen Dit komt in feite neer op een

soort van nieuwe toeslag belasting heffing Hiervooris altijd minimaal 2 jaar nodig

o

UWV

Geeftaan dat ze de expertise niet hebben om een subsidieregeling o b v

energieprijzen uit te voeren Als deze expertise beschikbaar wordt gesteld

bijvoorbeeld door RVO is het mogelijk om uitbetalingen te doen

o

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoordelijk is voorde brondata zoals eventueel bij

opties 4 en 5 De te nemen subsidiebesluiten zijn afhankelijk van de brondata eerder

in de keten Het bestuursorgaan blijft aanspreekbaar voor de gevoigtrekkingen die ze

maakt op basis van die data

o

Uitvoerinastaak 3 energieleveranciers bereken tariefplafond door aan afgebakende groep

• Energieleveranciers geven aan dat zij per 1 januari 2023 een afgebakende groep klanten

eenvaste korting kunnen geven Hierbij hebben zij aangegeven ook een eenvoudige
filtering aan te kunnen brengen Dit kan bijvoorbeeld zijn dat alleen huishoudens met een

variabel contract deze korting krijgen
• Het is op korte termijn niet mogelijk een dynamische korting te geven zoals een

prijsmaximum die afhangt van verbruik en tarief Op dit moment wordt onderzocht op

welke termijn dit wel mogelijk is

Uitvoerinastaak 4 er vindt een wettelijke controle plaats van de doorsluis van de subsidies van

energieleverancier aan huishoudens

• Het individuele subsidiebesluit ligt op niveau van de leveranciers en niet op die van

individuele huishoudens De controle van het subsidiegebruik vindt daarmee ook plaats bij
de ca 60 leveranciers
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• Accountantscontrole parallel met de NOW en TVL zou erookeen accountscontrole bij

energieleveranciers gevraagd kunnen worden

Beiastingdienst

Moet worden uitgezochto

UWV

Geeftaan dat ze de expertise niet hebben om een subsidleregeling o b v

energleprijzen uit te voeren Omdat het om slechts een klelne aantal klantrelatles gaat
is het waarschijnlijk wel mogelijk om dit uit voeren als deze expertise beschikbaar

wordt gesteld bijvoorbeeld door RVO

o

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoord De te nemen subsidiebesluiten zijn

afhankelijk van de brondata eerder in de keten Het bestuursorgaan blijft

aanspreekbaar voor de gevoigtrekkingen die ze maakt op basis van die data Omdat

de brondata niet goed aansluit vel huishoudens hebben geen energielabel vervuild is

kadasteren woz data is vervuild en vertraagd o a doorverkoop verhuur etc en

niet match met de doelgroep huishoudens zoals bij VVEs is diteen niet te nemen

verantwoordelijkheid Deze keten kan niet worden opgeknipt en dit model op basis van

proxy databases is volstrektonuitvoerbaar voor RVO

o

Uitvoerinastaak 5 een uitvoerder voert de bezwaar en beroepsmogelijkheden uit evenals de

communicatie

• De bezwaarmogelijkheden gelden alleen voor leveranciers aangezien zij de subsidie

ontvangen
• Wenselijk is wel een telefoonlijn of lets soortgelijks waar huishoudens terecht kunnen als

ze denken onterecht geen tariefplafond te ontvangen

Beiastingdienst

Heeft op korte termijn ook geen capaciteit voor het verwerken van bezwaar en

beroepsmogelijkheden van energieleveranciers of klachten van huishoudens

o

UWV

Geeftaan op dit moment geen capaciteit beschikbaar te hebben om grote aantallen

beroepen en bezwaren te behandelen o a door afhandeling NOW regeling Mogelijk

kan het dus alleen bezwaren van energieleveranciers verwerken maar geen klachten

of vragen van huishoudens

O

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoordelijk isvoorgehele uitvoeringsketeno
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Aan
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de staatssecretaris van Financien Toesiagen en Douane

Persoonsgegevens

nota Mogeiijkheden koopkrachtmaatregeien in 2022

Datum

14 September 2022

Notanummer

2022 0000229065

Aanleiding

Op maandag 12 September 2022 heeft u Staatssecretaris Fiscaiiteit en

Beiastingdienst van een aantal maatregeien gevraagd of het mogeiijk is om deze

nog in 2022 in te voeren In onderstaande nota vindt u een toeiichting van hoe

invoering in 2022 vormgegeven zou worden en wat de gevolgen van deze

maatregeien zouden zijn

Bijiagen

geen

Verruimen werkkostenregeling in 2022

• Het verruimen van de WKR met terugwerkende kracht voor 2022 is

fiscaaitechnisch mogeiijk maarzal in de praktijk niet het leiden tot een

snelle verhoging van de lonen om twee redenen

o Werkgevers kunnen niet in 2023 met terugwerkende kracht loon

verstrekken over 2022

o Op het moment van verstrekken van loon wordt aangegeven of dit

eindheffingsioon is Dat kan niet zomaar herzien worden

• Daarnaast is verruiming met terugwerkende kracht gegeven de vereiste

sneiheid extra ondoelmatig Ais de verhoging van de vrije ruimte met

terugwerkende kracht op Prinsjesdag wordt aangekondigd kunnen

werkgevers nog snei dit jaar extra ioon verstrekken binnen die extra

ruimte Echter de bedrijven die binnen drie maanden hiertoe geadviseerd

worden het besluit nemen hoger loon toe te kennen en dit kunnen

verwerken zijn hoogstwaarschijnlijk de bedrijven die ook zonder WKR

verruiming weinig moeite hebben om loonsverhoging aan te bieden

Verhogen kindgebonden budget in 2022

• Het is mogeiijk om het kindgebonden budget over 2022 te verhogen
maar niet om deze verhoging in 2022 nog uit te betalen

• In de laatste maanden van het kalenderjaar neemthet massaal

automatisch continueren van de toesiagen veel ICT capaciteit van de

dienst in beslag De bijkomende opgave van het wijzigen en uitbetalen

van een verhoogd kindgebonden budget kan door de systemen niet

tegelijkertijd verwerkt worden

• Extra uitbetaling kan op zijn vroegstin januari 2023 indien de gehele

toeslagensystematiek gehanteerd wordt Dit is dan een eenmalige

nabetaling van de verhoging van het kindgebonden budget over 2022

Deze maatregeien leiden tot de volgende uitvoeringsrisico s

Pagina 1 van 3
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• Door de steilere afbouw die een verhoging met zich meebrengt zal

een deel van de eenmalige verhoging ook weerteruggevorderd
worden

• Dit laatste betekent meer bezwaar en beroep Opgeteld bij de extra

dienstverlening en extra burgerinteractie kan dit een negatief effect

hebben op de reguliere uitvoeringsprocessen resulterend in langere

wachttijden en doorlooptijden vooralle burgers
• Dat een noodmaatregel die hulp in een uitzonderlijke situatie moet

bieden vervolgens tot een extra terugvordering leidt kan tot een

vergrootgevoel van onrechtvaardigheid bij getroffen burgers leiden

Verlagen energiebelasting in 2022

Er zijn twee opties om de energiebelasting dit jaarnog te verlagen
• Aanpassing van de belastingvermindering gedurende het jaar

o Een tussentijdse verhoging van de belastingvermindering in 2022

waarbij bijvoorbeeld tot 1 oktoberde huidige

belastingvermindering van 680 euro geldt en in de periode na 1

oktobereen belastingvermindering van bv 1000 euro is niet

moaeliik voor de Belastinadienst De uitvoeringssystemen van de

Belastingdienst zijn namelijk gericht op jaaraanpassingen
Tarieven en de hoogte van de belastingvermindering kunnen

alleen voor een heel iaar warden aangepast

• Belastingvermindering met terugwerkende kracht voor heel 2022

Deze optie brengt twee uitvoeringsbezwaren met zich mee

o Aanpassing eindafrekening niet mogelijk Energieleveranciers
kunnen niet aan deze wettelijke plicht van de verhoogde
belastingvermindering voldoen omdat voor klanten die gedurende

het jaar zijn overgestaptal een eindafrekening is opgesteld De

nieuwe energieleverander mag nietde eindafrekening van de

vorige leverancier aanpassen om de verhoogde

belastingvermindering correct te kunnen uitbetalen

o Extra administratieve last aanpassenjaarafrekeningen Indien een

verhoging van de belastingvermindering per 1 januari 2022 met

terugwerkende kracht zou ingaan dan hebben de klanten die in

de periode van 1 januari tot bijvoorbeeld 1 november een

jaarafrekening hebben ontvangen een onjuist bedrag betaald Dit

zou betekenen dat de energieleveranciers voor deze klanten een

nieuwe jaarafrekening moeten opstellen Dit betekent een grote

administratieve last

o Voor de Belastingdienst is het voorstel niet uitvoerbaar mede

doordat het voorstel voor de energiebedrijven niet kan worden

uitgevoerd

Voor beide opties geldt dat los van bovenstaande geschetste

uitvoeringsproblematiek een verhoging van de belastingvermindering in 2022

niet veel sneller bij huishoudens terechtkomt dan een reguliere verhoging per 1

januari 2023

• Een aanpassing van de belastingvermindering vergt een wetswijziging In

het voorjaar heefthet wetstraject van de btw verlaging overde EB

ondanks de speed circa 3 maanden geduurd
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• Om het belastingvoordeel daadwerkelijk in december bij de huishoudens

terecht te laten komen is het nodig dat energieleveranciers actief de

voorschotten verlagen of op een andere wijze zorgen voor uitbetaling aan

de klant

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Politieke vierhoek 16 September

Datum

13 September 2022

Notanummer

BijiagenAanleiding

Vrijdag 16 September is er een poiitieke vierhoek metMKE en MBZK
geen

Adviezen

Agendapunt 1 Gerichte compensatie via de energierekening
Soreekliin u introduceert het stuk

• De energieprijzen zijn erg toegenomen waardoor er veel onzekerheid is bij
huishoudens of ze de energierekening dit en volgend jaar kunnen betalen

Niet alleen het prijsniveau maarook de enorme schommelingen zorgen voor

toenemende onzekerheid bij huishoudens of ze de touwtjes wei aan elkaar

geknoopt krijgen
• Het kabinet heeft ai een regulier koopkrachtpakket afgesproken in augustus

om de effecten van de hoge rekeningen te dempen Er is ook een reservering

getroffen van 700 min euro om een tariefplafond uit te werken waarmee

huishoudens weer zekerheid kunnen gaan ervaren

• De overheid is ook beter in staat om deze onzekerheid maand op maand te

dragen dan huishoudens en daarmee voorkomen we in rap tempo opvoigende

steunpakketten
• Ook op Europees niveau en in onze buurlanden wordt naar een tariefplafond

gekeken als effectieve maatregel om de prijseffecten voor burgers te

beperken
• Daarom zijn er verschillende varianten van een tariefpiafond uitgewerkt met

het doel om zo snel mogelijk tot een werkbare variant te komen De insteek is

ook om tijdens deze vierhoek een principe afspraak te maken of en hoe we

een tariefplafond wiiien vormgeven We moeten nu kiezen wat we wiiien En

als dat niet per 1 oktober of 1 januari uitvoerbaar is dan uiterlijk 1 april
• Energieleveranciers hebben aangegeven dat een echt plafond niet meteen

mogelijk is maar hebben ook laten weten dat er in de uitvoering ruimte zit

laten we die dan ook volledig benutten gegeven de uitzonderlijke situatie En

ook de uitingen van energiebedrijven in de media betekenen dat we echt wei

wat mogen vragen wij mogen in de Kamer uitleggen waarom het niet kan als

we ons daarbij zouden neerleggen
• Uiteraard dienen de uitgaven van het prijsplafond te worden gedekt daarover

spreken we bij het volgende agendapunt
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A prijsplafond
Tabel met 5 varianten prijsplafond

Percentage

inschatting 40 laagste

relatieve inkomens

kosten bereikt

Ruwe
aantal

huishoudens x

min

gas verbruik

gecompenseerd gecompenseerd

elektriciteitsverbruik
prijsplafond

1 Generiek

prijsplafond

hulshoudensen

bedrijven

2 Generiek

prijsplafond

huishoudens

voorstel PvdA\GL

3 Prijsplafond

huishoudens

maximum verbruik

4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000

NHG
_

5 Gericht

prijsplafond WOZ

waarde 300 000

i c m energielabel

Alle huishoudens

bedrijfeleven exd Alles

grootverbruikers

Nader te

bepalen
Alles €31 mid 100

I

Ntb voorstel

GL PvdA

tarievenjan

2022

Alle huishoudens

8 1
tot 3300 kw h €11 1 mid 100tot 1500 m3

Alle huishoudens Naderte

bepalen
tot 1650 kw h €7 6 mid 100tot 700 m3

8 1

Naderte

bepalen
4 8 Alles €4 9 midNee 81

Naderte

bepalen
0 8 Alles €0 8 mid 71Nee

GFE I

NB Bovenstaande tabel geeft een grove inschatting van de kosten van een tariefplaFond

Om tot een stabiele priis voor huishoudens te komen varieert de omvana van de subsidie

met de gaspriis op de markt Hier is gerekend met een verschil tussen plafond en marktpriis

van €1 compensatie per m3 gas en €0 2 compensatie per KWh Bovenstaande tabel is

diis nog aeen feiteliike ramina van de kostenvan verschillende varianten van het

tariefplafond maar geeft welaoed het relatieve verschil in budaettaireomvariQ

aan Bii een tariefplafond zitn de budoettaire kosten afhankeliik van de hooate van

het tarief en de daadwerkeliike priisontwikkelina Deze inschatting en het bepalen

van het niveau van het oriisplafond zal bii nadere uitwerkina moeten worden

gemaakt

1 Vindt de vierhoekeen priisplafond wenseliik Zo ia welke van onderstaande

varianten

Advies Wenselijkheid plafond
U kunt Instemmen met het verder ultwerken van een prhsplafond voor

huishoudens Het is belangrijk dat ereen gerichte maatregel komtdie de

onzekerheid omtrent fluctuerende energieprijzen voor huishoudens wegneemt

die deze onzekerheid niet goed kunnen dragen
U kunt aangeven dat na de uitingen van energieleveranciers over wat er zou

moeten er ook wat gevraagd mag worden van de leveranciers Daar willen

we ook een tegemoetkoming tegenover zetten maar dan moeten de

huishoudens die we willen bereiken ook daadwerkeliik worden bediend Dat

betekent dat we z s m ervoor moeten zorgen dat we de onzekerheid echt

weg gaan nemen en niet elke paarmaanden hoeven bijsturen

«
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Advies voorkeur varianten bovenstaande tabet

• U kunt aanaeven dat in de geest van de afspraak in auaustus een aerichte

afbakenina van het prilsplafond de voorkeur verdlend Een deraeliike

variant past aan de reserverinq van 700 min en bediend een bredere aroep

dan met de eneraietoelaae wordt bereikt Als er aroter en breder de wens is

te comnenseren dan moetdat ook aedekt worden Vanuit dit ooapunt oast de

meest aerichte variant met de WOZ waarde als een indicator van draaakracht

en eneraielabel als taken van noodzakeliike eneraiebehoefte Aan optie 5

zitten zoals aan elke aerichte reaelina afbakeninas en

uitvoerinasvraaQstukken die om een politieke keuze vraaen

• Andere departementen hebben sterke twijfels geuit bij deze afbakening en

deze gerichte variant zal veel weerstand oproepen Wij zien twee

alternatieven die daaraan tegemoet komen

Optie 3 De variant de prijs bevriest tot een scherp maximaal

enemieverbruik op gas en elektra Dit helpt alle huishoudens door vooral

een basisbehoefte aan energie betaalbaarte houden Zo behouden we een

goede besparingsprikkel en steunen we alle inkomensgroepen

Optie 4 De variant die bewoners van duurdere woningen uitsluit De

groep huishoudens kan op de WOZ waarde 355 000 euro NHG grens

ingeperkt Daarmee bereik je 4 8 min huishoudens waarvan ca 80 van

de huishoudens in de onderste 2 inkomenskwintielen en de lage
middeninkomens Vermogen hebben in een huis wijst ook op enige

draagkracht
• U kunt uitspreken dat u een oeneriek Driisolafond zoals het voorstel van

PvdA GLmet hooQ maximumverbruik foptie 2^ niet verder wil uitwerken

omdat het te ongericht is afbakening verbruik hoger dan gemiddeld
verbruik er minder besparingsprikkels in zitten en de budgettaire uitgaven
die gedektmoeten worden erg hoog zijn

Qptie 1 waarbh ook bedrilven een tariefolafond kriiaen is helemaal

onbesoreekbaar want het is zeer onoericht en zou al snel oaan om meer dan

30 miliard euro per iaar Waarvan het overarote deel bii bedrilven zou

neerslaan die de aesteaen kosten deels kunnen doorberekenen

• In algemene zin kunt u uitspreken dat de tabel een eerste inschatting geeft
van de budgettaire kosten van een subsidie van €1 per m3 en €0 2 per

Kwh maar dat pas bij vaststelling van de hoogte van het tariefplafond een

goede inschatting kan worden gegeven van de budgettaire kosten In elk

geval moet het tariefplafond niet te laag moet zijn om de kosten budgettair
beheersbaar te houden en de besparingsprikkel goed te houden

• Het voorstel dat de energieleveranciers zelf hebben gedaan in de vorm van

een breed noodfonds deze week loopt ook behoorlijk in de papieren tot

6mld Zonderdat ereen heldere keuze wordt gemaaktwie wel en niet

geholpen wordt Dat voorstel zien wij niet als een begaanbaaralternatief voor

een tariefplafond omdat huishoudens daarmee niet de zekerheid krijgen

2 Per wanneer kan deze variant worden inoevoerd fuitvoerbaarheid^

• U kunt uitspreken dat gegeven de politieke opdracht de wens is om zo snel

mogelijkeen prijsplafond in te voeren tenminste per 1 1 2023 U kunt

aanaeven dat het voor ons niet duideliik is waarom onze buurlanden wel een

priisplafond kunnen invoeren maar energieleveranciers bii ons aanaeven dat

dit niet lukt op korte termiin

• In het geval er tot nadere uitwerking van een prijsplafond wordt besloten kan

na worden gegaan hoe snel dit kan En mocht dat nog enkele maanden duren
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dan kan in de tussentijd worden gekozen vooreen vaste vergoeding per

kubieke meter en per kilowattuur vanuit energieleveranciers zij hebben

aangegeven dit wel te kunnen

3 Indien wenseliik en uitvoerbaar komt een orilsplafond naast of aedeelteilik in

plaats van het auaustuspakket Zo ia alleen de maatreaelen in de EB of ook

de overiae maatreaelen

• U kunt aangeven dat het prijsplafond gedekt meet worden Extra dekking is

afhankeiijk van de vormgeving inclusief hoogte van het piafond en de

eventueie afbakening Het iigt dan in de reden om elementen uit het

bestaande pakkette haien om overcompensatie te voorkomen Dat gaat
direct op de energierekening gericht om 4 7 mid van de EB verlaging en de

reservering van 700 min

4 Indien niet wenselHk of uitvoerbaar is de teruavaioptie voor de reserverina

r€700 min 1 een verhoaina van de belastinaverminderina in de

eneraiebelasting Eventueie andere opties voor de reserverina en eventueie

extra opbrenosten uit de solidariteitsheffina en inframarainal cap zi1n

o Vaste belastinaverminderina eneraiebelasting verhoaen

o Variabele eneraiebelasting verlaaen

o BTW OP eneraie verlaaen

o Andere koopkrachtinstrumenten

• U kunt aangeven dat er in samenspraak afgelopen augustus een keuze is

gemaakt omtrent de terugvaloptie namelijk een verhoging van de

belastingvermindering in de energiebelasting indien gerichte compensatie via

de energierekening echt niet wenselijk of uitvoerbaar is Wij zien geen reden

om hier nu van af te wijken

Spoor B Dekking waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvullende maatreaelen te dekken

uit de nog onzekere opbrenast van de solidariteitsheffina en inframarainal

cap

o Indien aanvullende maatreaelen worden aanaekondiad voordat de

opbrenast van de solidariteitsheffina en inframarainal cap

voldoende zeker is is een placeholder nodig om dekking te

verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkincsopties in kaart brenaen voor

aanvullende maatreaelen

• Aanvullende budgettaire uitgaven voortkomend uit een prijsplafond moeten

gedekt worden Daarbij is het logisch om conform de lijn van de Cie de

solidariteitsheffing en de inframarginal cap in te zetten Indien ergeen

voldoende opbrengsten komen uit aanvullende Europese energiemaatregelen
dan kan als placeholder hiervoor dienen de Aof premie of het lage VPB tarief

C Communicatie

7 Bespreekpunt
Watwordtde woordvoerinasliin richtina de APB en wilt u dit voorafaaand aan de

APB per brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Agendapunt 2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen
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1 Is de vierhoek akkoord met het verder uitwerken van een noodfonds dat zich

heel specifiek richt op de specifieke aroep die nu al in de problemen zit op

basis van de drie randvoorwaarden hieronder

Wij adviseren u akkoord te gaan met het verder uitwerken van het verbod op

afsiuiten U kunt hierbij inbrengen dat dit er niet toe moet leiden dat de

overheid alle risico s overneemtvan energieleveranciers

Wij adviseren u akkoord te gaan met het voorstel om het pakketvan

vroegsignalering en schuldhulpverlening te versterken zolang dit pakket blijft
binnen het budget van 2 keer75 min in 2023 en 2024

Wij adviseren u in te stemmen met een gerichte uitwerking van een

noodfonds langs de randvoorwaarden die interdepartementaal voorgesteld

zijn We adviseren u af te spreken dat SZW hierbij het voortouw neemt

Wij adviseren u voorafgaand aan de APB geen concrete toezeggingen te doen

aan de Tweede Kamer Er is nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van

alle trajecten We achten het realistisch dat deze voorstellen in een verder

uitgewerkt stadium onuitvoerbaar blijken te zijn m n noodfonds

Toelichting agendapunt 2

• Het vangnetbestaat uit drie onderdelen

o Tijdelijk verbreden afsiuitverbod

o Noodfonds

o Alternatieven schuldhulproutes
• Concreetbetekent dit voor burgers huishoudens dat zij eersteen coulante

betalingsregeling aangeboden krijgen doorde energieleverancier vervolgens
worden aangemeld bij de gemeente en eventueel bij het Noodfonds uitkomen

Huishoudens waarvoordit niet voldoet worden doorverwezen naar

alternatieve schuldhulproutes
• Voor zowel traject 1 verbreden afsiuitverbod als traject 2 Noodfonds zijn

er nog grote uitvoeringsvraagstukken
o Voor traject 1 moeten nog gesprekken gevoerd worden metACM

netbeheerders en consumentenorganisaties en moet

nadeelcompensatie voor energieleveranciers worden uitgewerkt

bijvoorbeeld in de vorm van een beperkte liquiditeitsgarantie
o Voor traject 2 is nog niet duidelijk wel partij de uitvoering op zich kan

nemen Mocht dit uitvoerbaar blijken dan moeten aan de

randvoorwaarden voldaan zoals beschreven in het stuk

o Voor traject 3 ligt op moment van schrijven nog geen stuk met

uitgewerkte budgettaire consequenties We verwachten dat het stuk

aansluit bij de doelstellingen voor het flankerend beleid waar 2 x 75

min voor is gereserveerd tijdens de augustusbesluitvorming De focus

ligt op vroegsignalering schuldhulpverlening het versterken van

vrijwilligersnetwerken en het doorverwijzen naarhulp

Agendapunt 6 Schuif Energietoeslag
1 MAPP zal vraaen om een deel van het budget voor de eneraietoeslaa 2023 te

schuiven naar 2022 fSOO min schuif Daarmee komtde energietoeslag in 2022

op 1800 euro i p v 1300 euro en in 2023 op 800 euro i p v 1300 euro

• Wij adviseren niet in te stemmen met deze schuif Een ophoging van de

energietoeslag in 2022 heeft voorgelegen tijdens de augustusbesluitvorming

maardaaris toen niet voorgekozen
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• Als er voorde energietoeslag in 2023 800 euro per huishouden overblijft is er

een reeei risico dat er een roep komt om additioneie middeien vrij te maken

om ook in 2023 een energietoesiag van 1800 euro uit te keren Dit zou ruim 1

miijard euro kosten Ook kioppen bij een schuif de koopkrachtpiaaqes van het

CPB en het kabinet niet meer

• De VNG geeft aan dat niet alie gemeenten een additioneie toesiag in 2022 dit

jaar kunnen uitkeren maar dat het desondanks bun voorkeur kent om een

deei van de middeien naar 2022 te schuiven

Agendapunt 7 Steunmaatregelen MKB Energie intensieve sectoren

1 Wenst u bii de APB deze redeneeriiin te benutten bii vraoen over toeoenomen

iasten van het mkb bedriifsieven fzie toeiichtinq’l of wenst u hier aanvuiiende

maatreaeien te nemen Zie daartoe biioaande iiist te overweaen maatreaeien bii

onderdeien A B en C

Advies algemeen
• U kunt inbrenoen dat u wiit vasthouden aan de redeneeriiin voor de APB dat

bedriiven voidoende ondersteund worden en het onverstandia vindt om

additioneie steun te bieden De drie beiangrijkste argumenten zijn
• Ondanks de hoge energieprijzen gaat het in vergeiijking met andere EU

ianden op macroniveau goed met de Nederiandse economie Dit biijkt o a

uit het iage aantai faiiiissementen de historische krapte op de

arbeidsmarkt en de hoge winstgevendheid van bedrijven
• Bedrijven biijken hogere kosten te kunnen doorberekenen aan afnemers

Cvandaarde hoge infiatiej of kunnen genoegen nemen met iagere

winstmarges of kiezen voor het tijdeiijk terugbrengen of ander

organiseren van hun productieproces
• Het bedriifsieven wordtvia het bestaande instrumentarium en oakketten

qehoipen ais ze in de probiemen komen of wiiien verduurzamen

Additioneie steun iigt niet in de rede

o Er is een uitgebreid instrumentarium voor

bedrijfsievenfinanciering en ondersteuning bij verduurzaming
o Het bedrijfsieven profiteert ook van het tijdeiijk veriagen van de

energiebeiasting en accijnzen nog niet bekend hoeveei

o Het koopkrachtpakket stimuieert de vraag naar producten en

diensten waarvan ondernemers indirect profiteren
o De Europese maatregeien om stijging van de energieprijzen te

dempen is ook vna beiang voor het bedrijfsieven en waarborgt
een geiijk speeiveid Bij nationaie steun komt dat in gedrang

• Indien het poiitiek onvermiideiilk is om extra steun te bieden kunt u daaraan

een aantai randvoorwaarden verbinden

• Het totaaipakket moet gedekt worden Indien er steun komt voor

bedrijven die zwaargeraakt worden doorgasprijzen iigt heto i in de rede

om dit te dekken uit zie ook dekkingsmemo
a herschikking binnen het bredere pakket

b extra inkomsten vanuit het EU energiepakket ai zijn die op dit

moment nog onzeker

c de vpb dan is er soiidariteit tussen winstgevende bedrijven die iets

meervpb betaien en bedrijven die hetzwaar hebben

• De voorkeur gaat naar ondersteuning voor verduurzaming onderdeien

van pakket A dit grijpt aan bij de bron van het probieem is tijdeiijk en

uitvoerbaar in 2022 maar heipt siechts een deei van bedrijven en
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doelmatigheid doeltreffendheid is matig of garantiestellingen en

liquiditeitssteun zoals de BMKB groen pakketB omdatdeze het minst

kostbaar zijn het minste invioed hebben op de marktdynamiek en het

minst invioed hebben op de verduurzamingsprikkel
Een definitief besluit over additionele steun kan oas worden aenomen als

de kosten in beeld ziin en gedekt worden

Advies per pakket indien de individuele pakketten worden besproken
A Eneraiebesparinaspakket

• Afgelopen augustusbesluitvorming is dit pakket door MEZK en MKE

voorgesteld
• U kunt inbrengen dat de directe effecten op verduurzaming van dit pakket

onzekeris Naar verwachting is de onrendabele top bij energiebesparing
momenteel al klein omdat de gas en energieprijs zo hoog is Ook bevat

het Klimaatfonds al veel middelen voor verduurzaming van bedrijven
• Het pakket leidt waarschijnlijk niet tot lastenverlichting op de korte

termijn

B MKB pakket

• Vanuit de politiek VVD en mogelijk CDA lijkt er een behoefte om het

mkb te steunen U kunt aanoeven dat er aeen economische redenen ziin

om het mkb te steunen

a Het energie intensieve mkb heeft de mogelijkheid om haar prijzen te

verhogen omdat ze in minder mate onderhevig zijn aan

Internationale concurrentie en omdat het koopkrachtpakketde vraag

van consumenten zal verhogen
b Faillissementen van energie intensieve mkb ers hebben geen

maatschappelijk ontwrichtende werking Faillissementen zijn
onderdeel van een gezonde marktdynamiek Een gezonde

marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt

verduurzaming en innovatie aan

• Veel van de maatregelen in het pakket zijn niet dit jaarte realiseren Het

is zeer onzeker of dit pakket daardoor doelgericht doelmatig en

doeltreffend is U kunt aangeven dat het koopkrachtpakket het mogelijk

maakt voor mkb ers om prijzen te verhogen waardoor het de vraag is of

het mkb daadwerkelijk ondersteund moet worden

• U kunt inbrengen welke ondernemers nu precies worden geholpen met dit

pakket Niet duurzame ondernemers of ondernemers met een

onvoldoende winstgevend bedrijfsmodel zijn niet de doelgroep Het is nog

maar de vraag steun in de vorm van liquiditeit bijdraagt

C Industrieoakket

• U kunt aangeven dat de Industrie er gemiddeld genomen goed voorstaat

te zien uit de stijgende omzet en de nauwelijks dalende productie in de

meeste industriele sectoren

• De voorgestelde maatregel IKC ETS is kostbaar leidt alleen tot steun

voorgrote elektriciteitsverbruikers en ondergraaftde benodigde

duurzaamheidsprikkel
• U kunt aangeven dat concurrentieverschillen tussen landen om meer gaat

dan alleen steun maar ook over het hele ondernemingsklimaat De steun

is tijdelijk en heeft op de lange termijn waarschijnlijk geen invioed op de

concurrentiepositie van Nederland tegenover nabijgelegen landen en

daarmee geen invioed opde vestigingsbeslissing van bedrijven
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Ministerie van Financien

Directie Begrotingszaken
HEDEN V

TER ADVlSE^r
Aan

de minister

6

Persoonsgegevens

nota Embargoregeling en budgetrecht

Datum

14 September 2022

Notanummer

2022 0000228614Aanleiding

Mogelijk wordt op korte termljn besloten tot aanvullende maatregelen voor

koopkrachtreparatie Deze notitie informeert u over de samenloop met het tijdpad

richting Prinsjesdag en de rechtmatige verwerking van eventuele aanvullende

maatregelen

Bijiagen

geen

Advies

We adviseren om

• Een eventueel aanvullend pakket niet mee te laten lopen in de bestaande

embargoregeling van Prinsjesdag Daarbij is het relevant onderscheid te

maken tussen 2022 en 2023

o Het heeft de voorkeur om een aanvullend pakket met gevolgen voor

2023 niet eerder dan Prinsjesdag met het parlement te delen

Publiekelijk is dat ook niet mogelijk omdat het de facto een

amendement op de plannen voor Prinsjesdag betreft Indien het

gewenst is om het parlement vertrouwelijk eerder mee te nemen in

de besluitvorming dan heeft het reguliere proces van vertrouwelijk
informeren buiten de bestaande embargoregeling de voorkeur

o Indien een aanvullend pakket alleen betrekking heeft op het

begrotingsjaar 2022 dan is het mogelijk om deze wijzigingen

voorafgaand aan Prinsjesdag aan het parlement te versturen Er is

dan immers geen sprake van een aanpassing van de plannen die in de

nieuwe begrotingen worden voorgelegd ter autorlsatie Overigens
bevatten zowel de Miljoenennota als de begrotingen in de toelichtende

tabellen cijfers over het lopende jaar 2022 Deze cijfers zijn bij een

aanvullend pakket voorafgaand aan Prinsjesdag achterhaald Dit kan

worden ondervangen met een toelichtende zin over de samenloop
• Voor maatregelen met gevolgen voor 2022 het parlementaire proces van de

incidentele suppletoire begrotingen af te ronden voorafgaand aan het aangaan

van verplichtingen en of doen van uitgaven In dat geval wordt geen beroep

gedaan op artikel 2 27 tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016 Dit is in

lijn met wat u op andere dossiers heeft uitgedragen en past ook bij de inzet

van de Taskforce Financieel beheer Maatregelen voor 2023 zullen via een

nota van wijziging op de begrotingen verwerkt te worden

0
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Toelichting

Aanloop Prinsjesdag embargoregeling
• Deze week worden de Miljoenennota en ontwerpbegrotingen 2023 definitief

afgerond Na de kabinetsreactie op het advies van de Raad van State staat de

Miljoenennota stil De vrijdag voor Prinsjesdag worden de

Mtljoenennotastukken ter voorbereiding op de Algemene Politieke

Beschouwingen onder embargo gedeeld met het parlement Dit betreft de

zogeheten embargoregeling Hieronder valt sinds vorig jaar ook het

Belastingplan
• Om de stukken onder embargo te kunnen delen moeten de stukken op

woensdag 14 September definitief zijn Donderdag en vrijdag zijn noodzakelijk
voor de laatste controles en de invulling van de embargoregeling De

embargoregeling bestaat uit het delen van beveiligde USB sticks met de

Tweede en Eerste Kamer Voor dit proces moeten de stukken voor elke fractie

van de Tweede en Eerste Kamer van de Staten Generaal apart worden

klaargemaakt en beveiligd In totaal gaat het om 124 USB sticks Dit

tijdrovende proces verzorgt de Sdu De Miljoenennota en de begrotingen
worden conform afspraak vrijdag 16 September om 15 00 uur met het

parlement gedeeld Het Belastingplan kent een aparte stroom en voIgt later

op de dag
• De embargoregeling voIgt een kritisch tijdpad en een proces dat sinds vorig

jaar complexer is geworden door de toevoeging van het Belastingplan Gezien

de korte termijn en het al kritische proces adviseren we een aanvullend

pakket niet mee te laten lopen In de bestaande embargoregeling In dat geval
is het zeer onzeker of de stukken conform afspraak tijdig met het parlement
kunnen worden gedeeld Ook wordt hierdoor het proces verstoord waardoor

de kans op fouten toeneemt

Budgetrecht en parlementair proces
• Er is maatschappelijke druk om snel te handelen met de stijgende prijzen

met name de energierekening Dat laat onverlet dat het parlement
budgetrecht heeft bij uitgaven en verplichtingen door de overheid In eerdere

gevallen is gebleken dat het parlementaire proces van een incidentele

suppletoire begrotingswet ISB zeer snel kan worden doorlopen als er speed
en draagviak is Aanvullende maatregelen over 2022 zouden dan ook snel

behandeld moeten kunnen worden Eventuele maatregelen voor 2023 kunnen

via een nota van wijziging worden meegenomen in de betreffende

begrotingen
• Uitgaande van een regulier parlementair proces is het van belang dat in de

communicatie niet voorult wordt gelopen op autorisatie maar dat het kabinet

communiceert dat zij voornemens is maatregelen te nemen Daadkrachtigere
bewoordingen zouden kunnen worden uitgelegd als het aangaan van

verplichtingen voorafgaand aan parlementaire autorisatie Zie daarvoor de

casus van 30 000 euro compensatie toeslagen kinderopvanggedupeerden
Een dergelijk oordeel van de controleurs maakt de betreffende verplichtingen
onrechtmatig Dan kan om forse bedragen gaan waarbij de tolerantiegrenzen
worden overschreden

• Een alternatief voor het reguliere parlementaire proces is een beroep op

artikel 2 27 tweede lid van de Comptabiliteitswet 2016 Op deze

uitzonderingsgrond is veel kritiek geweest deze dient uiterst terughoudend te

worden toegepast Het kan echter nodig zijn als blijkt dat het tijdig doorlopen
van het parlementair proces niet mogelijk is In dat geval is van belang dat

het spoedeisend karakter en het belang van het Rijk goed worden
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Ij

gemotiveerd Dat betekent ook dat moet kunnen worden betoogd waarom de

effecten van een vertraging van naar verwachting enkele weken dusdanig zijn
dat bet kabinet ervoor kiest het parlementaire proces niet te volgen

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

0
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m
Ministerie van Financien

D i rect ie Algemene

Financiele en

Economische Politiek

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Politieke vierhoek 16 September

Datum

13 September 2022Aanleiding

Op vrijdag 16 September vindt ereen politieke vierhoek plaats tussen 10 00 en

11 00 De volgende punten staanopde agenda
1 Prijsplafond energierekening stuk FIN ism EZK SZW

2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen stuk SZW

3 Steunmaatregelen MKB stuk EZK

4 Wat kan er nog in 2022 Schuif energietoeslag stuk SZW stuk FIN

intern

5 Koopkrachtbrief stuk SZW

6 IBO vermogensverdeling stuk RN

7 Vooruitblik gesprek sociale partners stuk SZW

8 Pillar 2 Stuk RN

Notanummer

BiJIagen

geen

Aoendapunt 1 Gerichte compensatie via de energierekening

Soreekliin u introduceert het stuk

• De energieprijzen zijn erg toegenomen waardoor er veel onzekerheid is bij
huishoudens of ze de energierekening dit en volgend jaar kunnen betalen

Niet alleen het prijsniveau maarook de enorme schommelingen zorgen voor

toenemende onzekerheid bij huishoudens of ze de touwtjes wel aan elkaar

geknoopt krijgen
• Flet kabinet heeft ai een regulier koopkrachtpakket afgesproken in augustus

om de effecten van de hoge rekeningen te dempen Er is ook een reservering

getroffen van 700 min euro om een tariefplafond uit te werken waarmee

huishoudens weer zekerheid kunnen gaan ervaren

• De overheid is ook beter in staat om deze onzekerheid maand op maand te

dragen dan huishoudens en daarmee voorkomen we in rap tempo opvoigende

steunpakketten
• Ook op Europees niveau en in onze buurlanden wordt naar een tariefplafond

gekeken als effectieve maatregel om de prijseffecten voor burgers te

beperken
• Daarom zijn erverschillende varianten van een tariefplafond uitgewerkt met

het doel om zo snel mogelijktot een werkbare variant te komen De insteek is

ook om tijdens deze vierhoek een principe afspraak te maken of en hoe we

een tariefplafond willen vormgeven We moeten nu kiezen wat we willen En

als dat niet per 1 oktober of 1 januari uitvoerbaar is dan uiterlijk 1 april
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Energieleveranciers hebben aangegeven dateen echt plafond niet meteen

mogelijk is maar hebben ook laten weten dat er in de uitvoering ruimte zit

laten we die dan ook volledig benutten gegeven de uitzonderlijke situatie En

ook de uitingen van energiebedrijven in de media betekenen dat we echt wel

wat mogen vragen wij mogen in de Kamer uitleggen waarom het niet kan als

we ons daarbij zouden neerleggen

Uiteraard dienen de uitgaven van het prijsplafond te worden gedekt daarover

spreken we bij het volgende agendapunt

«

«

A prijsplafond
Tabel met 5 varianten prijsplafond

Percentage

inschatting 40 laagste

reiatieve inkomens

kosten bereikt

Ruwe
aantal

huishoudens x

min

gas verbruik

gecompenseerd gecompenseerd

elektriciteitsverbruik
prijsplafond

1 Generiek

prijsplafond

huishoudensen

bedrijven

2 Generiek

prijsplafond

huishoudens

TOorstel PvdA\GL

3 Prijsplafond

huishoudens

maxinnumverbruik_
4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000

NHG

5 Cericht

prijsplafond WOZ

waarde 300 000

i c m energielabel

Alle huishoudens

bedrijfeleven excl

grootverbruikers

Naderte

bepalen
Alles Alles €31 mid 100

Ntb voorstel

GL PvdA

tarieven jan

2022

Alle huishoudens

8 1
tot 3300 kwh €11 1 midtot 1500 m3 100

Alle huishoudens

8 1

Naderte

bepalen
tot 1650 kwh €7 6 mid 100tot 700 m3

Naderte

bepalen
Alles €4 9 mid4 8 Nee 81

Naderte

bepalen
0 8 Alles €0 8 mid 71Nee

GFE

NB Bovenstaande tabel geeft een grove inschatting van de kosten van een tariefplafond

Om tot een stabiele priis voor huishoudens te komen varieert de omvana van de subsidie

met de aasphis op de markt Hier is gerekend met een verschil tussen plafond en marktcriis

van €1 compensatie per m3 gas en €0 2 compensatie per KWh Bovenstaande tabel is

dus nog geen feiteliike raming van de kosten van verschillende varianten van het

tariefplafond maar oeeft wel aoed fiet reiatieve verschil in budaettaire omvana

aan Bii een tariefplafond ziin de budoettaire kosten afhankeliik van de hoogte van

het tarief en de daadwerkeliike priisontwikkeling Deze inschatting en het bepalen

van het niveau van het pritsplafond zal bii nadere uitwerkina moeten worden

gemaakt

1 Vindt de vierhoek een priisplafond wenseliik Zo ia welke van onderstaande

varianten

Advies Wenselijkheid plafond

U kunt instemmen met het verder uitwerken van een priisplafond voor

huishoudens Het is belangrijk dat ereen gerichte maatregel komtdie de
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onzekerheid omtrent fluctuerende energieprijzen voor huishoudens wegneemt
die deze onzekerheid niet goed kunnen dragen

• U kunt aangeven dat na de uitingen van energieleveranciers over wat er zou

moeten er ook wat gevraagd mag worden van de leveranciers Daar willen

we ookeen tegemoetkoming tegenover zetten maardan moeten de

huishoudens die we willen bereiken ook daadwerkeliik worden bediend Dat

betekent dat we z s m ervoor moeten zorgen dat we de onzekerheid echt

weg gaan nemen en niet elke paarmaanden hoeven bijsturen

Advies voorkeur varianten bovenstaande tabel

• U kunt aangeven dat in de oeest van de afsoraak in auaustus een aerichte

afbakeninq van het priisplafond 5 de voorkeur verdlend Een deraelMke

variant oast aan de reserverina van 700 min en bediend een bredere aroeo

dan met de eneraietoelaae wordt bereikt Als er aroter en breder de wens is

te comoenseren dan moetdat ook oedekt worden Vanuit dit ooQPunt oast de

meest aerichte variant met de WOZ waarde als een indicator van draaakracht

en eneraielabel als teken van noodzakelUke eneraiebehoefte Aan optie 5

zitten zoals aan elke aerichte reaelina afbakeninas en

uitvoerinasvraaQstukken die om een oolitieke keuze vraaen

• Andere departementen hebben sterke twijfels geuit bij deze afbakening en

deze gerichte variant zal veel weerstand oproepen Wij zien twee

alternatieven die daar aan tegemoet komen

Optie 3 De variant de prijs bevriest tot een scherp maximaal

eneraieverbruik op gas en elektra Dit helpt alle huishoudens door vooral

een basisbehoefte aan energie betaalbaarte houden Zo behouden we een

goede besparingsprikkel en steunen we alle Inkomensgroepen

Optie 4 De variant die bewoners van duurdere woningen uitslult De

groep huishoudens kan op de WOZ waarde 355 000 euro NHG grens

ingeperkt Daarmee bereik je 4 8 min huishoudens waarvan ca 80 van

de huishoudens in de onderste 2 inkomenskwintielen en de lage
middeninkomens Vermogen hebben in een huis wijst ook op enige

draagkracht
• U kunt uitspreken dat u een aeneriek priisplafond zoals het voorstel van

PvdA GLmet hooQ maximumverbruik Coptie 2^ niet verder wil uitwerken

omdat het te ongericht is afbakening verbruik hoger dan gemiddeld

verbruik er minder besparingsprikkels in zitten en de budgettaire uitgaven
die gedekt moeten worden erg hoog zijn
Qptie 1 waarbn ook bedrilven een tariefplafond kriiaen is helemaal

onbespreekbaar want het is zeer onaericht en zou al snel aaan om meer dan

30 miliard euro per iaar Waarvan het overarote deel bii bedriiven zou

neerslaan die de aesteaen kosten deels kunnen doorberekenen

• In algemene zin kunt u uitspreken dat de tabel een eerste inschatting geeft
van de budgettaire kosten van een subsidie van €1 per m3 en €0 2 per

Kwh maar dat pas bij vaststelling van de hoogte van het tariefplafond een

goede inschatting kan worden gegeven van de budgettaire kosten In elk

geval moet het tariefplafond niet te laag moet zijn om de kosten budgettair
beheersbaar te houden en de besparingsprikkel goed te houden

• Het voorstel dat de energieleveranciers zelf hebben gedaan in de vorm van

een breed noodfonds deze week loopt ook behoorlijk in de papieren tot

6mld Zonderdat ereen heldere keuze wordt gemaaktwie wel en niet

geholpen wordt Dat voorstel zien wij niet als een begaanbaaralternatief voor

een tariefplafond omdat huishoudens daarmee niet de zekerheid krijgen
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2 Per wanneer kan deze variant worden inaevoerd fuitvoerbaarheidi

U kunt uitspreken dat gegeven de politieke opdracht de wens is om zo snel

mogelijkeen prijsplafond in te voeren tenminste per 1 1 2023 U kunt

aanaeven dat het voor ons niet duideiiik is waarom onze buurianden wel een

«

priispiafond kunnen invoeren maar eneraieieveranciers bii ons aanaeven dat

dit niet iukt op korte termiln

In het gevai er tot nadere uitwerking van een prijspiafond wordt besioten kan

na worden gegaan hoe snel dit kan En mocht dat nog enkeie maanden duren

dan kan in de tussentijd worden gekozen voor een vaste vergoeding per

kubieke nneteren per kiiowattuur vanuit energieieveranciers zij hebben

aangegeven dit wei te kunnen

«

3 Indien wenseiiik en uitvoerbaar komt een priispiafond naast of gedeeiteliik in

plaats van het auaustuspakket Zo ia aiieen de maatreaelen in de EB of ook

de overioe maatreaeien

U kunt aangeven dat het prijspiafond gedekt moet worden Extra dekking is

afhankelijk van de vormgeving inciusief hoogte van het plafond en de

eventuele afbakening Het ligt dan in de reden om eiementen uit het

bestaande pakkette halen om overcompensatie te voorkomen Dat gaat
direct op de energierekening gericht om 4 7 mid van de EB verlaging en de

reservering van 700 min

«

4 Indien niet wenseiiik of uitvoerbaar is de teruovaloptie voorde reserverina

f€700 mln j een verhoaina van de belastinavermindering in de

eneraiebelastina Eventuele andere opties voor de reserverina en eventuele

extra opbrenosten uit de solidariteitsheffina en inframaroinal cap ziin

o Vaste belastinqverminderinq enerqiebelastinq verhoqen

o Variabele eneroiebelastina verlaaen

BTW OP enerpie verlaoeno

o Andere koopkrachtinstrumenten

U kunt aangeven dat er in samenspraak afgelopen augustus een keuze is

gemaakt omtrent de terugvaloptie namelijk een verhoging van de

belastingvermindering in de energiebelasting indien gerichte compensate via

de energierekening echt niet wenselijk of uitvoerbaar is Wij zien geen reden

om hier nu van af te wijken

«

Spoor B Dekking^ waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvuMende maatreaelen te dekken

uit de nog onzekere opbrenast van de solidariteitsheffing en inframarainal

cap

o Indien aanvullende maatreaelen worden aanaekondiad voordat de

opbrenost van de solidariteitsheffina en inframarainal cap

voldoende zeker is is een placeholder nodia om dekkina te

verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkinosopties in kaart brenaen voor

aanvullende maatreaelen

Aanvullende budgettaire uitgaven voortkomend uit een prijspiafond moeten

gedekt worden Daarbij is het logisch om conform de lijn van de Cie de

solidariteitsheffing en de inframarginal cap in te zetten Indien ergeen

voldoende opbrengsten komen uit aanvullende Europese energiemaatregelen
dan kan als placeholder hiervoor dienen de Aof premie of het lage VPB tarief

«
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C Communicatie

7 Bespreekpunt
Wat wordt de woordvoerinasliln richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de

APB per brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Aaendapunt 2 Vananet voorkomen betalinasproblemen

Stemt de vierhoek in met het verder uitwerken van het verbod op

afsiuiten nee tenzij in combinatie met een vangnet

Stemt de vierhoek in met het voorstei om het pakket van

vroegsignaiering en schuidhuipveriening bij betaiingsprobiemen te

versterken

Wat wordt de woordvoeringsiijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand
aan de APB per brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de

Troonrede

1

2

3

Kern en Advies

• Wij adviseren u akkoord te gaan met het verder uitwerken van het verbod op

afsiuiten U kunt hierbij inbrengen dat dit er niet toe moet leiden dat de

overheid alle risico s overneemtvan energieleveranciers
• Wij adviseren u in te stemmen met een gerichte uitwerking van een

noodfonds langs de randvoorwaarden die interdepartementaal voorgesteld

zijn Een van de randvoorwaarden is dat het moet passen binnen het

gereserveerde bedrag van 50 min We adviseren u af te spreken dat SZW

hierbij het voortouw neemt

• We adviseren u in te stemmen met het pakket van vroegsignaiering en

schuidhuipveriening bij betalinasproblemen met uitzonderina van extra

middelen voor het waarborgfonds Het voorstei voor het waarborgfonds is

onvoldoende uitgewerkt en doorkruistde huidige systematiek van het fonds

waardoor kostendekkendheid onder druk komt te staan

• Het huidige voorstei bestaat uit maatregelen voor vroegsignaiering

schuidhuipveriening en doorverwijzing naar hulp Dit wordt gedekt uit

bestaande reserveringen 50 min bijzondere bijstand in 2022 en een deel van

de 75 min voor flankerend beleid in 2023

• Let wel er is nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van alle trajecten

We achten het realistisch dat deze voorstellen in een verder uitgewerkt

stadium onuitvoerbaar blijken te zijn m n noodfonds Daarom adviseren we

u voorafgaand aan de APB geen concrete toezeggingen te doen aan de

Tweede Kamer

Toelichting
• Het vangnet bestaat uit drie onderdelen

o Tijdelijk verbreden afsiuitverbod

o Noodfonds

o Alternatieven schuldhulproutes
• Concreet betekent dit voor burgers huishoudens dat zij eersteen coulante

betalingsregeling aangeboden krijgen door de energieleverancier vervolgens

worden aangemeld bij de gemeente en eventueel bij het Noodfonds uitkomen

Huishoudens waarvoordit niet voldoet worden doorverwezen naar

alternatieve schuldhulproutes

Pagina 5 van 11

1558760 00016



• Voor zowel traject 1 verbreden afsluitverbod als traject 2 Noodfonds zijn
er nog grote uitvoeringsvraagstukken

o Voor traject 1 moeten nog gesprekken gevoerd worden met ACM

netbeheerders en consumentenorganisaties en moet

nadeelcompensatie voor energieleveranciers worden uitgewerkt

bijvoorbeeld in de vorm van een beperkte liquiditeitsgarantie

o Voor traject 2 is nog niet duideiijk wei partij de uitvoering op zich kan

nemen Mocht dit uitvoerbaar biijken dan moeten aan de

randvoorwaarden voidaan zoals beschreven in het stuk

o Voor traject 3 iigt op moment van schrijven nog geen stuk met

uitgewerkte budgettaire consequenties We verwachten dat het stuk

aansluit bij de doeisteilingen voor het fiankerend beieid waar 2 x 75

min voor is gereserveerd tijdens de augustusbesluitvorming De focus

Iigt op vroegsignaiering schuidhulpverlening het versterken van

vrijwiiiigersnetwerken en het doorverwijzen naarhuip

Agendapunt 3 Steunmaatreaelen mkb

1 Wenst u bij de APB deze redeneerlijn te benutten bij vragen over

toegenomen lasten van het mkb bedrijfsieven zie toelichting of wenst u

hier aanvuiiende maatregelen te nemen Zie daartoe bijgaande iijst te

overwegen maatregeien bij onderdeien A B en C

Advies algemeen
• Ukunt inbrenoen dat u wiit vasthouden aan de redeneeriiin voor de APB dat

bedriiven voidoende ondersteund worden en het onverstandia vindt om

additioneie steun te bieden De drie belangrijkste argumenten zijn
• Ondanks de hoge energieprijzen gaat het in vergeiijking met andere EU

ianden op macroniveau goed met de Nederlandse economie Dit biijkt o a

uit het iage aantai faiiiissementen de historische krapte op de

arbeidsmarkt en de hoge winstgevendheid van bedrijven
• Bedrijven biijken hogere kosten te kunnen doorberekenen aan afnemers

vandaarde hoge infiatie of kunnen genoegen nemen met iagere

winstmarges of kiezen voor het tijdeiijk terugbrengen of ander

organiseren van hun productieproces
• Het bedriifsieven wordtvia het bestaande instrumentarium en oakketten

geholoen als ze in de oroblemen komen of willen verduurzamen

Additioneie steun Iigt niet in de rede

o Er is een uitgebreid instrumentarium voor

bedrijfsievenfinanciering en ondersteuning bij verduurzaming

o Het bedrijfsieven profiteert ook van het tijdeiijk verlagen van de

energiebelasting en accijnzen nog niet bekend hoeveel

o Het koopkrachtpakket stimuleert de vraag naar producten en

diensten waarvan ondernemers indirect profiteren
o De Europese maatregelen om stijging van de energieprijzen te

dempen is ook vna belang voor het bedrijfsieven en waarborgt

een gelijk speelveld Bij nationale steun komt dat in gedrang
• Indien hetpoiitiek onvermiideliik is om extra steun te bieden_J unt u daaraan

een aantai randvoorwaarden verbinden

• Het totaalpakket moet gedekt worden Indien er steun komt voor

bedrijven die zwaargeraakt worden doorgasprijzen Iigt heto i in de rede

om dit te dekken uit zie ook dekkingsmemo
a herschikking binnen het bredere pakket
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b extra inkomsten vanuit het EU energiepakket al zijn die op dit

moment nog onzeker

c de vpb dan is er soiidariteit tussen winstgevende bedrijven die iets

meervpb betalen en bedrijven die hetzwaar hebben

• De voorkeur gaat naar ondersteuning voor verduurzaming onderdelen

van pakket A dit grijpt aan bij de bron van het probieem is tijdelijk en

uitvoerbaar in 2022 maar heipt siechts een deei van bedrijven en

doeimatigheid doeitreffendheid is matig of garantiesteiiingen en

iiquiditeitssteun zoais de BMKB groen pakket B omdat deze het minst

kostbaar zijn het minste invioed hebben op de marktdynamiek en het

minst invioed hebben op de verduurzamingsprikkei
• Een definitief besiuit over additioneie steun kan oas worden aenomen ais

de kosten in beeid ziin en gedekt worden

Advies per pakket indien de individuele pakketten worden besproken
A Eneraiebesparinaspakket

• Afgeiopen augustusbesiuitvorming is dit pakket door MEZK en MKE

voorgesteid
• Li kunt inbrengen dat de directe effecten op verduurzaming van dit pakket

onzeker is Naar verwachting is de onrendabeie top bij energiebesparing

momenteei al klein omdat de gas en energieprijs zo hoog is Ook bevat

het Klimaatfonds ai veel middelen voor verduurzaming van bedrijven
• Het pakket ieidt waarschijniijk niet tot lastenveriichting op de korte

termijn

B MKB pakket

• Vanuit de politick VVD en mogeiijk CDA lijkt er een behoefte om het

mkb te steunen U kunt aanoeven dat er oeen economische redenen ziin

om het mkb te steunen

a Het energie intensieve mkb heeft de mogeiijkheid om haar prijzen te

verhogen omdat ze in minder mate onderhevig zijn aan

Internationale concurrentie en omdat het koopkrachtpakketde vraag

van consumenten zai verhogen
b Faiiiissementen van energie intensieve mkb ers hebben geen

maatschappeiijk ontwrichtende werking Faiiiissementen zijn

onderdeei van een gezonde marktdynamiek Een gezonde

marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt

verduurzaming en innovatie aan

• Veei van de maatregeien in het pakket zijn niet dit jaarte reaiiseren Het

is zeer onzeker of dit pakket daardoor doeigericht doeimatig en

doeitreffend is U kunt aangeven dat het koopkrachtpakket het mogeiijk
maakt voor mkb ers om prijzen te verhogen waardoor het de vraag is of

het mkb daadwerkeiijk ondersteund moet worden

• U kunt inbrengen welke ondernemers nu precies worden geholpen met dit

pakket Niet duurzame ondernemers of ondernemers met een

onvoldoende winstgevend bedrijfsmodel zijn niet de doeigroep Het is nog

maar de vraag steun in de vorm van liquiditeit bijdraagt

C Industriepakket

• U kunt aangeven dat de Industrie er gemiddeld genomen goed voorstaat

te zien uit de stijgende omzet en de nauwelijks dalende productie in de

meeste industriele sectoren
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• De voorgestelde maatregel IKC ETS is kostbaar leidt alleen tot steun

voorgrote elektriciteitsverbruikers en ondergraaftde benodigde

duurzaamheidsprikkel
• U kunt aangeven dat concurrentieverschillen tussen landen om meer gaat

dan alleen steun maar ook over het hele ondernemingsklimaat De steun

is tijdelijk en heeft op de lange termijn waarschijnlijk geen invioed op de

concurrentiepositie van Nederland tegenover nabijgelegen landen en

daarmeegeen invioed opde vestigingsbeslissing van bedrijven

Aoendapunt 4 Wat kan er nog in 2022 fSchuif eneraietoeslaa^

1 MAPP zal vragen om een deel van het budget voor de energietoeslag 2023

te schuiven naar 2022 500 min schuif Daarmee komtde

energietoeslag in 2022 op 1800 euro i p v 1300 euro en in 2023 op 800

euro i p v 1300 euro

Kern en Advies

• Wij adviseren niet in te stemmen met deze schuif Een ophoging van de

energietoeslag in 2022 heeft voorgelegen tijdens de augustusbesluitvorming

maardaaris toen niet voorgekozen
• Als er voorde energietoeslag in 2023 800 euro per huishouden overblijft is er

een reeel risico dat er een roep komt om additionele middelen vrij te maken

om ook in 2023 een energietoeslag van 1800 euro uit te keren Dit zou ruim 1

miljard euro kosten Ook kloppen bij een schuif de koopkrachtplaaqes van het

CPB en het kabinet niet meer

• De VNG geeft aan dat niet alle gemeenten een additionele toeslag in 2022 dit

jaar kunnen uitkeren maar dat het desondanks hun voorkeur kent om een

deel van de middelen naar 2022 te schuiven

Aqendapunt 5 Koopkrachtbrief

1 Bent u akkoord met verzending van deze brief op Prinsjesdag

Kern en Advies

De minister van SZW stuurt de Tweede Kamer een technische brief met

toelichting op de manier waarop het koopkrachtpakkettot stand is gekomen en

welke instrumenten hiervoor zijn gebruikt Wij adviseren u akkoord te gaan met

verzenden van deze brief

Toelichting
De brief is als voIgt opgebouwd
• Eerst wordt ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het

opstellen van het koopkrachtpakket
o Ondersteuning van kwetsbare groepen

o Perspectief voormiddengroepen
o Werken moet lonen

• Vervolgens wordt uitgelegd waarom het normale koopkrachtinstrumentarium
niet voldeed voor het opstellen van het pakket samenhang koopkrachtcijfers
2022 en 2023 de grote spreiding in het effect van de hoge energieprijzen op

de koopkracht van huishoudens en het feit dat koopkrachtontwikkeling niet

laat zien hoeveel huishoudens in betaalbaarheidsproblemen kunnen komen
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• Er wordt ingegaan opde instrumenten die zijn gebruikt
o Koopkrachtboxplotvoor 2022 en 2023

o Effecten van het pakket in specifieke gevalien microvoorbeelden

o Het inkomenseffect van de stijgende energierekening en de mate

waarin het kabinetsbeieid hiervoor compenseert
o Effecten van het pakket op het aantai huishoudens met

betaaibaarheidsprobiemen stresstestCPB

o Effecten van het pakket op kinder armoede

Agendapunt 6 Kabinetsreactie IBO Vermoaensverdeling

1 In de kabinetsreactie is een aantai passages geel gemarkeerd Deze

passages vergen nog politieke weging De vraag hierbij is in hoeverre het

kabinetzich normatiefwii uitiaten overde vermogensongeiijkheid in

Nederiand Een anderpunt betreft het in deze kabinetsperiode nog

terugkomen op de schenk en erfbeiasting in het aigemeen

Kern en Advies

• Het IBO Vermogensverdeiing is viak voor het reces zonder kabinetsreactie

naarde Kamer gestuurd In uw aanbiedingsbrief staat vermeid dat zo is

gehandeld omdat in augustus op basis van dit IBO naar de beiasting op arbeid

en vermogen wordt gekeken en dat de kabinetsreactie met Prinsjesdag voigt
• Een IBO dient aitijd vergezeid te gaan van een kabinetsreactie Geen

kabinetsreactie is dus geen optie
• We adviseren u aan te geven dat u graag ziet dat de passages die politieke

weging vergen blijven staan zoais ze nu zijn opgeschreven U kunt aanaeven

dat het beiangrijk is dat het kabinet een duideiijk standpunt inneemt over het

maatschappeiijk reievante onderwerp van vermogensverdeiing In de

augustusbesluitvorming zijn enkele maatregeien genomen die enkeie

adviezen van het IBO rapport ter harte nemen zoais ook aangegeven in de

kabinetsreactie De toon van de passages is in lijn met het gepresenteerde
kabinetsbeieid

• De terugvaioptie is het iaten vervallen van de geel gearceerde passages

• De commissie Financien heeft verzocht om vrijdag vandaag bij de

embargostukken voorde Miljoenennota ook de kabinetsreactie IBO

Vermogensverdeiing te willen ontvangen Wii adviseren u de vierhoekom

toestemmina vraaenditte doen Ambtelijk adviseren wij positief Dit betekent

wel dat het verstrekken van de embargostukken pas na de Ministerraad kan

als de kabinetsreactie officieel is vastgesteld

Toelichting
Het betreft volgende drie passages uit de kabinetsreactie

• Het kabinet ziet de zorgen in de samenleving over toenemende ongelijkheid
Er zijn groeiende zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud het

vinden van een woning en het volgen van een studie ^ De grootte van

iemands vermogen is meet bepalend geworden in het wel of niet mee kunnen

doen in de samenleving De fiscale onevenwichtigheden spelen daarbij een

belangrijke rol Het kabinet is van mening dat hiermee de

vermogensverschillen tussen groepen huishoudens te groot is geworden
• Het kabinet onderschrijft het inzicht vanuit het IBO dat een scheve

vermogensverdeiing een dominant negatief effect heeft op kansengelijkheid

^
Het SCP 2022 Burgerperspectieven bericht 1 2022 gaat hier nader op in
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In een maatschappij met kansengelijkheid als belangrijk uitgangspunt is het

moeilijk te verantwoorden dat een scheve vermogensverdeling leidttot

verschillen in mogelijkheden tussen groepen huishoudens in het voigen van

onderwijs en verder studeren het starten van een onderneming het vinden

van een woning en het opbouwen van een oudedagsvoorziening
• Het kabinet komt volgend jaar ook terug op de andere geschetste

beieidsrichtingen uit het IBO waaronderdie met betrekking tot de schenk en

erfbelasting

Agendapunt 7 Vooruitblik aesprek sociale partners

Buiten reikwijdte
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Buiten reikwijdte

Aaendapunt 8 Pillar II

Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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speaking notes vierhoek

Agendapunt 1 Gerichte compensatie via de energierekening

Inleiding

Het kabinet heeft al een regulier koopkrachtpakket afgesproken in augustus om de effecten

van de inflatie in brede zin en ookde hoge energierekeningen te dempen Er is daarbij een

reservering getroffen van 700 min euro om een tariefplafond uit te werken waarmee

huishoudens weer zekerheid kunnen gaan ervaren De resultaten van dit werk liggen er nu

De energieprijzen zijn erg toegenomen waardoor er veel onzekerheid is bij huishoudens of ze

de energierekening diten volgend jaar kunnen betalen Niet alleen het prijsniveau maar ook

de enorme schommeiingen zorgen voor toenemende onzekerheid bij huishoudens of ze de

touwtjes wei aan eikaar geknoopt krijgen
De overheid is ook beter in staat om deze onzekerheid maand op maand te dragen dan

huishoudens en daarmee voorkomen we in rap tempo opvoigende steunpakketten
Ook op Europees niveau en in onze buurianden wordt naar een tariefplafond gekeken ais

effectieve maatregei om de prijseffecten voor burgers te beperken
Daarom zijn er verschiiiende varianten van een tariefplafond uitgewerkt met het doel om zo

snel mogelijktot een werkbare variant te komen De insteek is ook om tijdens deze vierhoek

een principe afspraak te maken of en hoe we een tariefplafond willen vormgeven We moeten

nu kiezen wat we willen En als dat niet per 1 oktober of 1 januari uitvoerbaar is dan uiterlijk
1 april

Energieleveranciers hebben aangegeven dat een echt plafond niet meteen mogelijk is maar

hebben ook laten weten dat er in de uitvoering ruimte zit gisteren is in de Kamer 1 november

genoemd Ik zou hiergrote vaartop willen zetten gegeven de uitzonderlijke situatie

En ook de uitingen van energiebedrijven in de media betekenen dat we echt wei wat mogen

vragen wij moeten in de Kamer uitleggen waarom het niet nu al kan als we zouden besluiten

om dit nu niet verderte brengen
Uiteraard dienen de uitgaven van het prijsplafond te worden gedekt daarover spreken we bij

het volgende agendapunt

A Prijsplafond

Vindt de vierhoek een prijsplafond wenselijk

Zo ja welke van onderstaande varianten

• Dat ik een prijsplafond wenselijk vind is duidelijk en het moet er zsm komen 1 november

klinkt goed
• Vanuit de afspraak in augustus is het logisch dat er een gerichte afbakening van het

prijsplafond optie 5 voorligtop basis van draagkrachten de energiezuinigheid van het huis

die past binnen de reservering van 700 min Gegeven de breedte van de onrust over de

energierekening gaat mijn voorkeur echter naar een bredere regeling
• Mijn voorkeur heeft optie 3 waarmee alle huishoudens worden geholpen in hun basisbehoefte

Voor huurders en koopappartementen zorg je dat hun noodzakelijk verbruik betaalbaar is en

blijft Hiermee richten we een prijsplafond op een wat beperkter gebruik dan de GL PvdA

variant en dat vind ik verdedigbaar ook vanuit de rekening die betaald moet worden en

gedekt moet worden

• Een brede variant optiel waar we alle energiegebruik wordt vergoed vind ik niet haalbaar de

rekening van 31mld is veel te hoog waarvan het overgrote deel niet bij huishoudens zou

neerslaan we verliezen besparingsprikkels en het is de vraag of het van Europa mag

Achter de hand

• Het voorstel dat de energieleveranciers zelf hebben gedaan in de vorm van een breed

noodfonds deze week loopt behoorlijk in de papieren tot 6mld Zonder dat er een heldere
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keuze wordt gemaakt wie wel en niet geholpen wordt Zonder dat alle huishoudens zekerheid

krijgen Dat voorstel is voormij geen begaanbaaralternatief vooreen tariefplafond

B Dekking waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek hetprincipe vaststellen aan\ ullende maatregelen te dekken uitde nog onzekere

opbrengst van de solidariteitsheffing en inframarginal cap

Indien aanvullende maatregelen warden aangekondigd voordat de opbrengst van de

solidariteitsheffing en inframarginal cap voldoende zeker is is een placeholder nodig om dekking
te verzekeren

• Een tariefplafond kost geld om uit te voeren dat moet gedekt
• De ontwikkelingen in Europa bieden aanknopingspunten voor dekking de verordening dat er

een solidariteitsheffing op fossiele bedrijven en een inframarginal cap op energieproducenten
met overwinsten zou ik willen inzetten voor dekking

• Als het bedrag dat met de heffingen in Europa niet afdoende blijkt dan wil ik herschikking van

een aantal onderdelen die direct aan de energierekening raken op tafel houden Naast

budgettaire redenen ook vanwege het risico op overcompensatie als we de prijzen al

bevriezen Het gaat dan primair om de belastingvermindering en of tarieven

3 Steunmaatregelen mkb

1 Wil de vierhoek nog aanvullende maatregelen voor het bedrijfsieven treffen
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Persoonsgegevens AFEP

Van

Verzonden

Aan

Persoonsgegevens AFEP

donderdag 15 September 2022 19 17

CC

Persoonsgegevens

Onderwerp

Bijiagen

Annotatie gesprek energieleveranders en achtergrond tbvvierhoek

Annotatie bestuurlijk overleg energieleveranders v2 docx Huiswerk TVL energielasten docx

Indicatieve inkomenseffecten tariefplafond docx

Ha Sigrid Marnix en Aukje

Bijgevoegd ontvangen jullie de annotatie voor het bestuurlijk overleg morgen 0845 met de energieleveranders

Daarnaast ter aanvulling voor de vierhoek een stuk met eerste ideeen voor de invulling van de voorwaarden aan

een TVL

Voor de gedachtevorming en niet om actief in te brengen

Tot slot een eerste analyse van de inkomenseffecten van een prijsplafond waar wij SZW om verzochten

Zie dit laatste als indicatief voor de richting van de effecten ook als de EB maatregelen uit augustus erdoor

worden vervangen

Met oroeten en tot morgen

Persoonsgegevens

1
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Hoe zou een TEL fTeoemoetkomina Eneraie Lasten^ aericht op eneraieoroblematiek voor

het MKB er uit zien

Aanleiding
• In de vierhoek brengt MEZK mogelijk een TVL achtige variant voor bedrijfsievensteun in

• De ervarinaen met de uitvoering van een TVL tiidens Corona stemmen niet positief De

regeling is heel complex levertgrote stroom aan bezwaaren procedures op en legt een heel

groot beslag op de capaciteit die ook voor andere regelingen nodig is bij RVO

• In dit memo hebben wij een eerste aanzet gedaan voor een variant gericht op Mkb ers die fors

hogere energielasten hebben zonder afstemming met EZK Wii adviseren dit dan ook niet

actief in te brenoen

• Indien de vierhoek kiest voor het verder uitwerken van een dergelijke variant zal EZK dit in

afstemming met FIN verder moeten uitwerken incl dekking

Algemene omschrijving
• De groep energie intensieve bedrijven wordt afgebakend door het energieverbruik in

eenheden van een onderneming afte zetten tegen hun omzet beiden over kalenderjaar
2021 Doel is om bijvoorbeeld wel de bakkers te ondersteunen maar niet de schoenwinkel

voor wie het gasverbruik maar een klein onderdeel van de kosten is

• Deze bedrijven ontvangen steun ter grootte van 30 van de stijging van de energieprijs gas

en elektra hun energieverbruik
• Het beroep is gemaximeerd op 1 of 2 jaar Bedrijven moeten zich op termijn aanpassen aan

mogelijk meerjarige hoge energieprijzen door verduurzaming of aanpassing van

productieprocessen
• Deze steun is nadrukkelijk bedoeld als overbrugging zodat ondernemers zich kunnen

aanpassen Steun voorQ3 en Q4 is maximum 50 000 euro per bedrijf Dit past binnen dede

minimusverondering EU staatssteunregels die een maximum steunbedrag van 200 000 per

bedrijf voor drie belastingjaren stelt

• Indien uiteindelijk winst wordt gemaakt wordt de tegemoetkoming boven een

drempelbedrag teruggevorderd

Nadere invulling TEL Tegemoetkoming Energie Lasten MKB

TEGEMOETKOMING ENERGIELASTEN TELELEMENTEN

Select ecriteria • Afbakening energie intensieve bedrijven o b v energieverbruik gas elektra t o v

omzet in jaar t 1

• Nederlandse vaste vestigingsplaats nietzijnde eigen woning geen zzp ers

• Een eis van verlieslatendheid per kwartaal Duitse model

Vergoeding X eurocent per eenheid elektridteitsverbruik Y eurocent per eenheid gasgebruik

Vergoeding einde jaar gebaseerd op gemiddelde stijging energieprijzen in jaar t t o v

jaar t 1 De vergoeding bedraagt 30 van de gemiddelde stijging

Effect op verduurzaming Door uitgangspunt van gebruik vorig jaar blijft prikkel tot energiebesparingsbeperking
in stand dat verbruik staat immersal vast Is wel alsnog lager dan bij geen gebruik
van steun

Bedrijven die in 2021 al een relatief iaag energiegebruik hadden krijgen minder steun

O b v eerdere ervaring weten we dat RVO Belastingdienstdata heeft over omzet

Data over energieverbruik zullen door ondernemers moeten worden aangeleverd
Het isonbekend of en op welke termijn RVO dit kan uitvoeren

Eerste uitkeringen 2022 kunnen mogelijk in Q1 2023 worden uitgekeerd op basis van

energierekening 2022

Uitvoering

Doeltreffendheid

doelmatigheid

Plafond vergoeding en selectiecriteria beperken ongerichte steun en overcompensatie
Effectiever voor MKB door gemaximeerde vergoeding
Steun wordt gebaseerd op het referentiejaar 2021 Risico op overcompensatie doordat

ondernemers al energiebesparingsmaatregelen hebben doorgevoerd
Geen prikkel om de compensatie te verwerken in lagere prijzen voor consumenten

Ook voor energie intensieve minder duurzame bedrijven in sectoren is er steun

beschikbaar Zij krijgen procentueel evenveel als koplopers

Budgettair De exacte budgettaire consequenties zijn onbekend

Dekking kan gevonden worden in de VPB
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Overwegingen
• Hogere gasprijzen zijn anders dan omzetschade door gedwongen sluitingen tijdens corona

een ondernemersrisico Compensate hiervoor door de overheid ligt minder voor de hand

• Risico bestaatdat we de regeling moeten verlengen bij aanhoudend hoge prijzen
Ondernemers die nu steun nodig hebben blijven bij aanhoudend hoge prijzen afhankeiijk van

steun Afbouw van nieuwe steunmaatregeien is poiitiek erg compiex zoals in corona tijd is

gebieken Daarom maximeren we de duur van het beroep op 1 2 jaar Tijdens de coronacrisis

goiden nog duidelijkte definieren beperkende maatregeien heteindbeeid voorenergie is

vooraisnog onduideiijk zeker als de prijzen komende jaren nog hoog zijn
• Steun voor het MKB schept een groot precedent voor andere specifieke sectoren zoais de

semipubiieke insteiiingen en de iandbouwsector Deze sectoren zuiien ook vragen om

aanvuilende compensatie U bent eerder geinformeerd dat dit totca 4 mid aan ciaims kan

ieiden

• Steun houdt niet ievensvatbare en niet toekomstbestendige bedrijven in stand zeker ais

energieprijzen iangdurig hoog blijven De DNB benadrukt het beiang van een strategische
herorientatie in energie intensieve sectoren De marktdynamiek is namelijk al iangdurig
verstoord door de coronasteun de laatste twee jaar

• Het bedrijfsieven wordtvia het bestaande bedrijfsieveninstrumentarium en het recent

koopkrachtpakket vraagzijde van de markt ai gehoipen zodat mensen kunnen biijven

kopen ais ze in de problemen komen of willen verduurzamen
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m
Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

HEDEN

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Annotatie bestuurlijk overleg energieleveranciers 16

September

Datum

15 September 2022

Notanummer

Aanleiding

Op vrijdag 16 September vindt ereen bestuurlijk overleg plaats tussen ministers

Jetten Schouten u staatssecretaris en minister en de energieieveranciers De

voigende punten staan op de agenda
1 Terugblik afgelopen week

2 Energiecompensatie
3 Vangnet noodfonds

4 Vervoig en communicatie

Bijiagen

geen

Aaendapunt 1 Terugblik afgelopen week

Kern en advies

• De samenwerking met de energieieveranciers is afgelopen weken geplaagd
dooractieve berichtgeving over plannen die nog nauwelijks

uitgewerkt besproken zijn
• U kunt aangeven dat u gisteren positief verrast was door de mededeling van

enkele leveranciers in de Kamerdat zij per 1 novembereen prijsplafond
kunnen invoeren

• U kunt aangeven dat u betreurt dat afgelopen week het voorstel voor het

noodfonds van de energieieveranciers gelekt is naar media

Speaking notes

• Afgelopen weken hebben we met elkaar een zeer Intensief traject doorlopen

En daarbij is natuurlijk niet alles soepel verlopen Afgelopen week is door de

leveranciers hard gewerktaan een voorstel waarover nog fundamentele

vragen open staan Hierdoor hebben wij pas laat de moeilijke boodschap

kunnen brengen dat dit plan niet binnen onze randvoorwaarden past
• Zo waren de uitspraken die de energieieveranciers woensdag in de Kamer

hebben gedaan voor ons een grote verrassing Desalniettemin zijn wij zeer

verheugd dat het nu mogelijk blijkt om op kortere termijn een prijsplafond in

te voeren

• Het kabinet heeft in augustus afgesproken om een compensatieregeling via de

energierekening verderte verkennen Daarbij is specifiek afgesproken om een

tariefplafond uit te werken
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• Ook op Europees niveau en in onze buurianden wordt naar een tariefpiafond

gekeken ais effectieve maatregei om de prijseffecten voor burgers te

beperken Europese wetgeving hieroveris in beweging
• Eerderis doorde energieieveranciers aangegeven dateen echttariefpiafond

niet meteen mogeiijk is Maar u heeft ook laten weten dat er in de uitvoering
ruimte zit Gisteren is daarbij in de Tweede Kamerde datum 1 november

genoemd
• Ik zou hier graag grote vaart op willen zetten gegeven de uitzonderiijke

situatie Daarom boor ik graag wat er nodig is om een tariefpiafond op 1

november te reaiiseren

NB

Ook betreur ik zeer dat er meerdere keren informatie over onze

overleggen is gedeeid met de media Dit verstoorthet proces en breekt

het vertrouwen af

Aaendapunt 2 Energiecompensatie

Kern en Advies

• U kunt aangeven dat u graag zo snei mogeiijk een tariefpiafond wil invoeren

en dat u heeft begrepen dat energieieveranciers in de Tweede Kamer hebben

aangegeven dat dit per 1 november kan

• U kunt aangeven dat andere Europese landen ook een tariefpiafond hebben

geimplementeerd en dat het onverkoopbaar is dat dit hier niet kan

• U kunt vragen wat ervoor nodig is om per 1 november een tariefpiafond in te

voeren

• U kunt vragen wat hebben zij nog meer nodig vanuit het Rijk om dit uit te

voeren

Speaking notes

Zie agendapunt 1

Aaendaount 3 Vangnet noodfonds

Kern en Advies

• U kunt aangeven dat er interdepartementaai randvoorwaarden zijn uitgewerkt
waaraan een verdere uitwerking van het fonds dient te voldoen Een van de

randvoorwaarden is dat het moet passen binnen het gereserveerde bedrag
van 50 min Een noodfonds dat voidoet aan deze randvoorwaarden richtzich

op een beperkte groep die al echt in de knei zit Een dergeiijke invuiling past

bij het bredere instrumentarium waarmee wordt voorkomen dat huishoudens

worden afgesioten
• We adviseren u om teruohoudend te zijn met het wekken van verwachtingen

rond het noodfonds Daar zit een grote vrees dat er een potentieel toeslagen
drama zou kunnen ontstaan Ook omdat er nog veei onduidelijkheid is over de

uitvoering van het noodfonds We achten het reaiistisch dat dit fonds in een

verder uitgewerkt stadium onuitvoerbaar biijkt te zijn ookals getracht wordt

om aan de gesteide randvoorwaarden te voidoen

• NB Als het noodfonds wordt gebracht adviseren wij het voorstei van de

energieieveranciers aan te horen en aan te aeven dat u de voorgestelde

vormgeving onwenseiijk en niet haaibaar acht Het voorstei van de

energieieveranciers gaat zeer ver budgettair beslag geschat tussen 0 5 en 6
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miljard euro Er is geen heldere toegangspoort en er is voor huishoudens

vooraf niet duidelijk of zij achteraf zuiien kwaiificeren De regeiing ieidt tot

ongecontroieerde voorschotten aan grote groepen mensen zonder dat er een

idee is hoe dit gecontroieerd zou moeten worden Zeer waarschijniijk ieidt dit

tot hoge terugvorderingen bij een grote groep kwetsbare huishoudens

• Als het voorstei voor een kredietfaciiiteit wordt opgebracht kunt u aangeven

dat het kabinet hier eerst intern over zai soreken

Speaking notes

• Bedankt voor uw harde werk rondom het uitwerken van een noodfonds Het is

voor ons aiien beiangrijk om te voorkomen dat kwetsbare huishoudens in de

knei raken en schuiden opbouwen omdat zij hun energierekening niet meer

kunnen betalen Met deze doeistelling in ons achterhoofd hebben onze

ambtenaren uw voorstei aandachtig bekeken

• De vormgeving zoals voorgesteld wordt daarbij niet uitvoerbaar geacht Zij

zien met name het risico dat er voorschotten worden verstrekt aan grote

groepen zonder dat er capaciteit is om te controieren of er een recht op

toegang tot het noodfonds bestaat Daarnaastzijn ertwijfeis over de

budgettaire beheersbaarheid en de juridische houdbaarheid

• Deze ideeen nemen we graag mee ais input in de verdere discussies over een

noodfonds Daartoe zijn aan onze zijde ook een aantal randvoorwaarden

uitgewerkt Ik zal met mijn coiiega s bespreken in hoeverre deze ideeen

verder uitgewerkt zuiien worden

• Indien dit voorstei verder uitgewerkt zai worden dan gaan wij daarover graag

verder met u in overieg

Aaendaount 4 Vervolg en communicatie

Kern en Advies

• U kunt akkoord gaan met het voorstei van MAPP om komende weken de

werkgroep samen te iaten komen om de voorsteilen verder uit te werken

• U kunt aangeven dat u zeer betreurt dat afgeiopen week meerdere keren

interne informatie is geiekt naar de media U kunt aangeven dat het

uitgangspunt voor de communicatie moet zijn dat er voor Prinslesdao oeen

communicatie zal plaatsvinden over de uitkomsten van het overieg
• Ook kunt u aangeven dat het beiangrijk is dat beide partijen naar buiten toe

een positieve toon aanhouden en niet de andere partij de schuid geven ais

processen iangerduren dan verwacht

Speatdng notes

Geen aparte spreektekst

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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In onderstaandefiguur staatde inkomenseffecten van korting op het leveringstarief met

€l 21 m^ voor gasen€0 24 kWh voor elektriciteit beide voor consumenten d m v een

prijsplafond tot 700 m3 gas en 1 650 kWh elektriciteit

Voorde vergelijking is het inkomenseffect van uitsluitend het plafond links weeregegeven

Rechtszijn de effectenzichtbaargemaakt waarbijde EB maatregelen uit het

augusutuspakketzijnvervangen door dit tariefplafond dit is nodig voor dekking
Het budgettairbeslagvan het tariefplafond zoals hier voorgesteld Is ca € 9 miljard t o v €

5 5 miljard voor de maatregelen in de energiebelasting plus reservering

Tarj^l» ond td 7«« m3 g«
CRwgivbvtaitlng uit piRhvt

2 6 1 0

Alle huishoudens
i S 3 8 1 6

d 9 2 1

i« in wmi
4 1 1 6 2 5

i 5

ae 111 176 wml
3 1 4 1 i a

™
i a

1 1z 6

36 176 267 wml
2 3 3 0 0 8 1 3

2 0

4e 267 392
8 l

2 2 0 6 ■
o

0 4

o 3 »‘o 6
56 392 wml

1 W 1 6

2 1 0 8

Werkenden
3 1 0 5 1 3

4 5 1 8

Uitkerirgsgerechtigden
3 3 5 8 1 2

’
2 5

3 4 1 4

Gepensiofieerden
2 6 44 o g 1 9

1 9 0 7

Tweeverdieners
2 6 0 5

™
1 0

1 5

1 5
’

3 7

Alle^nstaanden
2 7 4 6 1 0 2 1

2 6 0 9

Alleenverdieners
3 5 0 6 1 41 9

1 9 0 7

Met kinderen
1 5 2 6 0 5 1 0

a 5 1 0

Zonder kinderen
1 7 3 9 0 6 1 6

234567 10

Figuur 1 Inkomenseffecten tariefplafond en inkomenseffecten tariefplafond minus EBuit

augustus pa kket

i 3 5 6 711 o 1

In deze berekening wordt het daadwerkelljkverbruik gecorrigeerd voorgemiddeld verbruik

2022 van alle huishoudens meegenomen

Het leveringstarief is voor alle huishoudens gelijkin deze berekening Inde werkelijkheid is

de spreiding van effecten groterbij een tariefplafond Huishoudens met een laag vasttarief

ervarengeen effect terwiji huishoudens met een hoog instaptariefsterkereeffecten
ervaren

Vrijwel alle huishoudens verzilveren het voordeel van dit tariefplafond volledig doordat de

verbruiksgrenzen van het tariefplafond ruim onder hetgemiddeld verbruik liggen Bi] hogere

verbruiksgrenzenzullen minder huishoudens het bedrag volledig verzilveren
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Gerichte compensatie via de energierekening1

De energieprijzen zijn sterk toegenomen waardoor er veel onzekerheid is over de effecten

hiervan op kwetsbare huishoudens Daarom heeft het kabinet een koopkrachtpakket

samengesteld van 17 4 miljard euro om de teffecten te dempen
De maatregelen gericht op het verlagen van de energierekening betreffen generieke

maatregelen Daarnaastzijn deze nietgeschikt om op fluctuerende prijzen te reageren dus

biijft de discussie terugkomen oversteun bij eike prijsschommeiing
Politiek is afgesproken dat wordt verkend of een gerichte tegemoetkoming in de vorm van een

tariefplafond binnen de energierekening voor kwetsbare huishoudens uitvoerbaar is vanaf

januari 2023 Hiervooris € 700 min gereserveerd
^

Op Europees niveau worden ook verschiiiende maatregeien uitgewerkt Zo wordt naar

verwachting de Europese wet en regeigeving over tariefpiafonds versoepeid hierdoor kunnen

meer groepen onder een sociaai tarief worden gebracht maar de Commissie vereist wei dat er

een besparingsprikkel biijft bestaan Duits modei wat betekent dat normaie huishoudens

maar voor een deei van hun gebruik een sociaai tarief kunnen krijgen Ook wordt een

inframarginaie heffing en een soiidariteitsheffing verkend Dit levertnaar verwachting extra

inkomsten op die uitgegeven dienen te worden aan compensatie via de energierekening maar

dit is nog zeeronzeker

In de notitie worden de verschiiiende opties nadertoegeiicht Hierbij is uitgewerkt wat wanneer

uitvoerbaar is en wat de verschiiiende voor en nadelen van de varianten zijn
Indien er niet wordt gekozen voor een van deze opties is de terugvaioptie een verhoging van

de beiastingvermindering in de energiebeiasting De doeimatigheid en doeitreffendheid van de

verschiiiende varianten moet dus in de eerste piaats worden afgezet tegen dit aiternatief maar

ooktegen het bestaande inkomensinstrumentarium en de uitiegbaarheid van de gemaakte
keuzes

De opties worden momenteel verder uitgewerkt en zijn nog niet aiiemaai gereed voor finale

besluitvorming Het gesprek in de vierhoek is van beiang om te verkennen weike

denkrichtingen poiitiek wenselijk worden geacht en te bezien in hoeverre voorafgaand of in de

APB op dit onderwerp kan worden ingegaan

A Prijsplafond

Bespreekpunten
1 Vindt de vierhoek een prijsplafond wenselijk

o Zo ja weike van onderstaande varianten

2 Per wanneer kan deze variant worden ingevoerd uitvoerbaarheid

3 Indien wenselijk en uitvoerbaar komt een prijsplafond naast of gedeeltelijk in piaats van

het augustuspakket Zo ja alleen de maatregelen in de EB of ook de overige maatregelen

4 Indien niet wenselijk of uitvoerbaar is de terugvaioptie voor de reservering €700 min een

verhoging van de beiastingvermindering in de energiebeiasting Eventuele andere opties
voorde reservering en eventuele extra opbrengsten uit de soiidariteitsheffing en

inframarginal cap zijn
Vaste beiastingvermindering energiebeiasting verhogen
Variabele energiebeiasting verlagen
BTW op energie verlagen
Andere koopkrachtinstrumenten

O

O

o

o

1
In augustusbrief Een deel van het budget mint JOOmilJoen euro wordt gereserveerd voor gerichte steun via de

energierekening Er wordt op dit moment onder andere een tariefplafond verkend waarhij de steun via de energierekening
wordt gericht op huishoudens die doorhetreguUer instrumentarium te weinig worden hereikt
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Ruwo

insdiatting
rdaticve

kosten

Percentage
40 laagste
iukomciis

bemkt

aantal

hulshoudens x

min

gas verbraik

gu^ompciiseeid

dekhidteibTeibruik

gecompeuseeid
pnjsplafond

Alle huishoiidens

bedrijfsleveii exd Alles

graotVerbruikers

1 Generiek pnjsplafond
huishoiidens enbedrijven

2 Generiek prijsplafond
huishoudens voorstel

PvdAiGL

3 Prijsplafond
huishoudens maximum

veihruik

4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000 NHG

5 Gericht

prijsplafond WOZ

waarde 300 000 i c m

energielabel GFE

Alles PM €31 mid 100

niveau an

2022
Alle huishoudens tot 1500 m3 tot 3300 kwh €11 1 mid 100

Alle huishoudens tot 700 m3 tot 1650 kwh PM €7 6 mid 100

I
4 8 Alles Nee PM €4 9 mid 81

0 8 Alles Nee PM €0 8 mid 71

1

NB Bovenstaande tabel geeft een grove inschatting van de kosten van een tariefplafond Om tot

een stabiele prijs voor huishoudens te komen varieert de omvang van de subsidie met de gasprijs

op de markt Hier is gerekend met een verschil tussen plafond en marktprijs van €1 compensatie

per m3 gas en €0 2 compensatie per KWh Bovenstaande tabel Is dus nog geen feitelljke ramlng
van de kosten van verschillende varianten van het tariefplafond maar geeft wel goed het relatieve

verschil in budgettaire omvang aan Bij een tariefplafond zijn de budgettaire kosten afhankelijk van
de hoogte van hettarief en de daadwerkelijke prijsontwikkeling Deze inschatting en het bepalen
van het niveau van het prijsplafond zal bij nadere uitwerking moeten worden gemaakt

B Dekking waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

• Mondelinge toelichting door minister voor K E en staatssecretaris van Financien waarin kan

worden ingegaan op het proces voor uitwerken heffingen belastingen

Bespreekpunt

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvullende maatregelen te dekken uit de nog

onzekere opbrengstvan de solidariteitsheffing en inframarginal cap

o Indian aanvullende maatregelen worden aangekondigd voordat de opbrengst van

de solidariteitsheffing en inframarginal cap voldoende zeker is is een placeholder
nodig om dekking te verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkingsopties in kaart brengen voor aanvullende

maatregelen

Toelichting
• Een prijsplafond is een open einde regeling De kosten zijn sterk afhankelijk van het

gekozen plafond en de onzekere ontwikkeling van de marktprijzen
• In de augustusbesluitvorming is €5472 min Gereserveerd voor verlaging van de

energierekening €4772 min verlaging energiebelasting 4 €700 min reservering gerichte
steun Daarnaastzijn er additionele middelen voor gerichte ondersteuning

C Communicatie

Bespreekpunt
7 Wat wordt de woordvoeringslijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de APB per

brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Toelichting
Indien de vierhoek besluit een tariefplafond verderte willen uitwerken stellen wij voor op

Prinsjesdageen brief testuren aande Kamer Hetvoornemen kan tevens nog worden

verwerkt in de Troonrede

Destrekking van de brief zal zijn dat het kabinet denkt aan een prijsplafond op energie met

interesse kennis heeft genomen van de voorstellen van GL PvdA en hierover graag in gesprek
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wil tijdens de APB De komende we ken zalhet voorstelverder worden uitgewerkten in lijn

wordengebrachtmetde verordening in Brussel Debrief kanook ingaanop de

besluitvorming van agenda punt 2 vangnet 3 mkb en 4 2022

2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen

Bespreekpunt

1 Stemt de vierhoek in met het vender uitwerken van het verbod op afsiuiten nee tenzij in

combinatie met een vangnet

2 Stemt de vierhoek in met het voorstel om het pakket van vroegsignalering en

schuldhulpverlening bij betalingsproblemen te versterken

3 Wat wordt de woordvoeringslijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de APB per

brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

3 Steunmaatregelen mkb

1 Wenst u bij de APB deze redeneerlijn te benutten bij vragen overtoegenomen lasten van

het mkb bedrijfsieven of wenst u hier aanvullende maatregelen te nemen

4 Energietoelage

Beslispunt
1 Stemt de vierhoek in met het naar voren halen van een deel van de eenmalige

energietoelage 2023 zodat gemeenten er nog dit jaar over kunnen beschikken en

kwetsbare huishoudens dit jaar 1800 euro ontvangen

5 Koopkrachtbrief

Beslispunt
1 Bent u akkoord met verzending van deze brief op Prinsjesdag

Toelichting
• De brief bevat een technische toelichting op de koopkrachtcijfers van dit jaar De

koopkrachtcijfers zijn lastiger te interpreteren dan in andere jaren vanwege het ongelijk
neerslaan van stijging van de energieprijzen

6 Kabinetsreactie IBO vermogensverdeling

Bespreekpunt
1 In de kabinetsreactie is een aantal passages geel gemarkeerd Deze passages vergen nog

politieke weging De vraag hierbij is in hoeverre het kabinet zich normatiefwii uitlaten over

de vermogensongelijkheid in Nederland Een ander punt betreft het in deze kabinetsperiode
nog terugkomen op de schenk en erfbelasting in het algemeen

Het gaatom volgende 3 passages

a Het kabinet ziet de zorgen in de samenleving over toenemende ongelijkheid Er zijn

groeiende zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud het vinden van een woning

en het volgen van een studie ^ De grootte van iemands vermogen is meerbepalend

geworden in het wel of niet mee kunnen doen in de samenleving De fiscale

onevenwichtigheden spelen daarbij een belangrijke rol Het kabinet is van mening dat

hiermee de vermogensverschillen tussen groepen huishoudens te grootis geworden

“
Het SCP 2022 “Bui^etperspectieven bericht 1 2022” gaat hier nader op in
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b Het kabinet onderschrijft het inzicht vanuit het IBO dat een scheve vermogensverdeling

een dominant negatief effect heeft op kansengelijkheid In een maatschappij met

kansengelijkheid als belangrijk uitgangspunt is het moeilijk te verantwoorden dat een

scheve vermogensverdeiing leidttot verschiiien in mogeiijkheden tussen groepen

huishoudens in het voigen van onderwijs en verder studeren het starten van een

onderneming het vinden van een woning en het opbouwen van een oudedagsvoorziening

c Het kabinet komt volgend jaar ook terug op de andere geschetste beieidsrichtingen uit het

IBO waaronder die met betrekking tot de schenk en erfbelasting

7 Vooruitblikgesprek sociale partners

Buiten reikwijdte

8 Pillar II

Buiten reikwijdte
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1

SecretariaatMinisterraad

Mmisterie vanAlgemeneZaken

VIERHOEK
Kenmerk 3773350

AGENDA

Vergadering te houden op vrijdag 16 September 2022

in de Treveszaal van het ministerie van Algemene Zaken

aan te vangen s morgens om 10 00 uur

1 Gerichte compensate via de energierekening

2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen

3 Steunmaatregelen mkb

4 Energietoelage

5 Koopkrachtbrief

6 Kablnetsreactie IBO vermogensverdeling

7 Vooruitblik gesprek sociale partners

8 Pillar II

stukken zijn bijgevoegd
X stukken zijn rondgezonden
o stukken worden rondgezonden
• stukken zijn in de samenwerkingsruimte geplaatst

geen stukken

A aanbiedingsdatum

vrijdag 16 September 2022

Persoonsgegevens
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m
Ministerie van Financien

DirectieAlgennene

Financiele en

Economische Poliliek

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst
de staatssecretaris van Financien Toeslagen en Douane

nota
Persoonsgegevens

PolitiekeVierhoek 16 September 10 00 11 00

Datum

15 September 2022Aanleiding

Op vrijdag 16 September vindt ereen politieke vierhoek plaats tussen 10 00 en

11 00 De volgende punten staanopde agenda
1 Prijsplafond energierekening stuk FIN ism EZK SZW

2 Vangnet voorkomen betalingsproblemen stuk SZW

3 Steunmaatregelen MKB stuk EZK

4 Wat kan er nog in 2022 Schuif energietoeslag stuk SZW stuk FIN

intern

5 Koopkrachtbrief stuk SZW

6 IBO vermogensverdeling stuk FIN

7 Vooruitbiik gesprek sociale partners stuk SZW

8 Piliar 2 Stuk HN

Notanummer

2022 0000229790

Bijiagen

geen

Aoendapunt 1 Gerichte compensatie via de eneroierekenina

SoreekIHn u introduceert het stuk

De energieprijzen zijn erg toegenomen waardoor er veel onzekerheid is bij
huishoudens of ze de energierekening dit en voigend jaar kunnen betalen

Niet aileen het prijsniveau maarook de enorme schommelingen zorgen voor

toenemende onzekerheid bij huishoudens of ze de touwtjes wel aan elkaar

geknoopt krijgen
Flet kabinet heeft ai een regulier koopkrachtpakket afgesproken in augustus

om de effecten van de hoge rekeningen te dempen Er is ook een reservering

getroffen van 700 min euro om een tariefplafond uit te werken waarmee

huishoudens weerzekerheid kunnen gaan ervaren

De overheid is ook beter in staat om deze onzekerheid maand op maand te

dragen dan huishoudens en daarmee voorkomen we in rap tempo opvoigende

steunpakketten

Ook op Europees niveau en in onze buurlanden wordt naar een tariefplafond

gekeken als effectieve maatregel om de prijseffecten voor burgers te

beperken
Daarom zijn er verschillende varianten van een tariefpiafond uitgewerkt met

het doel om zo snel mogelijktot een werkbare variant te komen De insteek is

ook om tijdens deze vierhoek een principe afspraak te maken of en hoe we

een tariefpiafond wiiien vormgeven We moeten nu kiezen wat we wiiien En

ais dat niet per 1 oktober of 1 januari uitvoerbaar is dan uiterlijk 1 april

Pagina 1 van 12

1558785 00024



Energieleveranciers hebben aangegeven dateen echt plafond niet meteen

mogelijk is maar hebben ook laten weten dat er in de uitvoering ruimte zit

laten we die dan ook volledig benutten gegeven de uitzonderlijke situatie En

ook de uitingen van energiebedrijven in de media betekenen dat we echt wel

wat mogen vragen wij mogen in de Kamer uitleggen waarom het niet kan als

we ons daarbij zouden neerleggen

Uiteraard dienen de uitgaven van het prijsplafond te worden gedekt daarover

spreken we bij het volgende agendapunt

«

«

A prijsplafond
Tabel met 5 varianten prijsplafond

Ruwe Percentage

inschatting 40 laagste

relatieve inkomens

kosten bereikt

aantal

huishoudens [x

min

gas verbruik

gecompenseerd gecompenseerd

elektriciteitsverbruik
prijsplafond

1 Generiek

prijsplafond

huishoudensen

bedrijven

2 Generiek

prijsplafond

huishoudens

voorstel PvdA\GL

3 Prijsplafond

huishoudens

maximum verbruik

4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000

NHG

5 Cericht

prijsplafond WOZ

waarde 300 000

i c m energielabel

Alle huishoudens

bedrijfsieven exd Alles

grootverbruikers

Naderte

bepalen
Alles €31 mid 100

Ntb voorstel

GL PvdA

tarieven jan

2022

Alle huishoudens

8 1
tot 3300 kwh €11 1 midtot 1500 m3 100

Alle huishoudens Naderte

bepalen
tot 1650 kwh €7 6 mid 100tot 700 m3

8 1

Naderte

bepalen
4 8 I Alles €4 9 midNee 81

I
Naderte

bepalen
0 8 Alles €0 8 mid 71Nee

GFE

NB Bovenstaande tabel geeft een grove inschattino van de kosten van een tariefplafond

Om tot een stabiele priis voor huishoudens te komen varieert de omvana van de subsidie

met de aaspriis op de markt Hier is aerekend met een verschil tussen plafond en marktcriis

van €1 compensatie oer m3 gas en €0 2 comoensatie per KWh Bovenstaande tabel is

dus nog geen feiteliike ramino van de kosten van verschillende varianten van het

tariefplafond maar aeeft wel aoed het relatieve verschil in budaettaire omvana

aan Bii een tariefplafond ziin de budaettaire kosten afhankeliik van de hoogte van

het tarief en de daadwerltelHke priisontwikkeling Deze inschatting en het bepalen

van het niveau van het prijsplafond zal bii nadere uitwerkino moeten worden

oemaakt

1 Vindt de vierhoek een prilsplafond wenseliik Zo ia welke van onderstaande

varianten

Advies Wenselijkheid plafond
U kunt instemmen met het verder uitwerken van een prilsplafond voor«

huishoudens Het is belangrijk dat ereen gerichte maatregel komtdie de
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onzekerheid omtrent fluctuerende energieprijzen voor huishoudens wegneemt
die deze onzekerheid niet goed kunnen dragen

• U kunt aangeven dat na de uitingen van energieleveranciers over wat er zou

moeten er ook wat gevraagd mag worden van de leveranciers Daar willen

we ookeen tegemoetkoming tegenover zetten maardan moeten de

huishoudens die we willen bereiken ook daadwerkeliik worden bediend Dat

betekent dat we z s m ervoor moeten zorgen dat we de onzekerheid echt

weg gaan nemen en niet elke paarmaanden hoeven bijsturen

Advies voorkeur varianten bovenstaande tabel

• U kunt aangeven dat in de oeest van de afsoraak in auaustus een aerichte

afbakeninq van het priisplafond 5 de voorkeur verdlend Een deraelMke

variant oast aan de reserverina van 700 min en bediend een bredere aroeo

dan met de eneraietoelaae wordt bereikt Als er aroter en breder de wens is

te comoenseren dan moetdat ook oedekt worden Vanuit dit ooQPunt oast de

meest aerichte variant met de WOZ waarde als een indicator van draaakracht

en eneraielabel als teken van noodzakelUke eneraiebehoefte Aan optie 5

zitten zoals aan elke aerichte reaelina afbakeninas en

uitvoerinasvraaQstukken die om een oolitieke keuze vraaen

• Andere departementen hebben sterke twijfels geuit bij deze afbakening en

deze gerichte variant zal veel weerstand oproepen Wij zien twee

alternatieven die daar aan tegemoet komen

Optie 3 De variant de prijs bevriest tot een scherp maximaal

eneraieverbruik op gas en elektra Dit helpt alle huishoudens door vooral

een basisbehoefte aan energie betaalbaarte houden Zo behouden we een

goede besparingsprikkel en steunen we alle Inkomensgroepen

Optie 4 De variant die bewoners van duurdere woningen uitslult De

groep huishoudens kan op de WOZ waarde 355 000 euro NHG grens

ingeperkt Daarmee bereik je 4 8 min huishoudens waarvan ca 80 van

de huishoudens in de onderste 2 inkomenskwintielen en de lage
middeninkomens Vermogen hebben in een huis wijst ook op enige

draagkracht
• U kunt uitspreken dat u een aeneriek priisplafond zoals het voorstel van

PvdA GLmet hooQ maximumverbruik Coptie 2^ niet verder wil uitwerken

omdat het te ongericht is afbakening verbruik hoger dan gemiddeld

verbruik er minder besparingsprikkels in zitten en de budgettaire uitgaven
die gedekt moeten worden erg hoog zijn
Qptie 1 waarbn ook bedrilven een tariefplafond kriiaen is helemaal

onbespreekbaar want het is zeer onaericht en zou al snel aaan om meer dan

30 miliard euro per iaar Waarvan het overarote deel bii bedriiven zou

neerslaan die de aesteaen kosten deels kunnen doorberekenen

• In algemene zin kunt u uitspreken dat de tabel een eerste inschatting geeft
van de budgettaire kosten van een subsidie van €1 per m3 en €0 2 per

Kwh maar dat pas bij vaststelling van de hoogte van het tariefplafond een

goede inschatting kan worden gegeven van de budgettaire kosten In elk

geval moet het tariefplafond niet te laag moet zijn om de kosten budgettair
beheersbaar te houden en de besparingsprikkel goed te houden

• Het voorstel dat de energieleveranciers zelf hebben gedaan in de vorm van

een breed noodfonds deze week loopt ook behoorlijk in de papieren tot

6mld Zonderdat ereen heldere keuze wordt gemaaktwie wel en niet

geholpen wordt Dat voorstel zien wij niet als een begaanbaaralternatief voor

een tariefplafond omdat huishoudens daarmee niet de zekerheid krijgen
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2 Per wanneer kan deze variant worden inaevoerd fuitvoerbaarheidi

U kunt uitspreken dat gegeven de politieke opdracht de wens is om zo snel

mogelijkeen prijsplafond in te voeren tenminste per 1 1 2023 U kunt

aanaeven dat het voor ons niet duideiiik is waarom onze buurianden wel een

«

priispiafond kunnen invoeren maar eneraieieveranciers bii ons aanaeven dat

dit niet iukt op korte termiln

In het gevai er tot nadere uitwerking van een prijspiafond wordt besioten kan

na worden gegaan hoe snel dit kan En mocht dat nog enkeie maanden duren

dan kan in de tussentijd worden gekozen voor een vaste vergoeding per

kubieke nneteren per kiiowattuur vanuit energieieveranciers zij hebben

aangegeven dit wei te kunnen

«

3 Indien wenseiiik en uitvoerbaar komt een priispiafond naast of gedeeiteliik in

plaats van het auaustuspakket Zo ia aiieen de maatreaelen in de EB of ook

de overioe maatreaeien

U kunt aangeven dat het prijspiafond gedekt moet worden Extra dekking is

afhankelijk van de vormgeving inciusief hoogte van het plafond en de

eventuele afbakening Het ligt dan in de reden om eiementen uit het

bestaande pakkette halen om overcompensatie te voorkomen Dat gaat
direct op de energierekening gericht om 4 7 mid van de EB verlaging en de

reservering van 700 min

«

4 Indien niet wenseiiik of uitvoerbaar is de teruovaloptie voorde reserverina

f€700 mln j een verhoaina van de belastinavermindering in de

eneraiebelastina Eventuele andere opties voor de reserverina en eventuele

extra opbrenosten uit de solidariteitsheffina en inframaroinal cap ziin

o Vaste belastinqverminderinq enerqiebelastinq verhoqen

o Variabele eneroiebelastina verlaaen

BTW OP enerpie verlaoeno

o Andere koopkrachtinstrumenten

U kunt aangeven dat er in samenspraak afgelopen augustus een keuze is

gemaakt omtrent de terugvaloptie namelijk een verhoging van de

belastingvermindering in de energiebelasting indien gerichte compensate via

de energierekening echt niet wenselijk of uitvoerbaar is Wij zien geen reden

om hier nu van af te wijken

«

Spoor B Dekking^ waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvuMende maatreaelen te dekken

uit de nog onzekere opbrenast van de solidariteitsheffing en inframarainal

cap

o Indien aanvullende maatreaelen worden aanaekondiad voordat de

opbrenost van de solidariteitsheffina en inframarainal cap

voldoende zeker is is een placeholder nodia om dekkina te

verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkinosopties in kaart brenaen voor

aanvullende maatreaelen

Aanvullende budgettaire uitgaven voortkomend uit een prijspiafond moeten

gedekt worden Daarbij is het logisch om conform de lijn van de Cie de

solidariteitsheffing en de inframarginal cap in te zetten Indien ergeen

voldoende opbrengsten komen uit aanvullende Europese energiemaatregelen
dan kan als placeholder hiervoor dienen de Aof premie of het lage VPB tarief

«
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C Communicatie

7 Bespreekpunt
Wat wordt de woordvoerinasliln richting de APB en wilt u dit voorafgaand aan de

APB per brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Aaendapunt 2 Vananet voorkomen betalinasproblemen

1 Stemt de vierhoek in met het verder uitwerken van het verbod op

afsiuiten nee tenzij in combinatie met een vangnet

2 Stemt de vierhoek in met het voorstei om het pakket van

vroegsignaiering en schuidhuipveriening bij betaiingsprobiemen te

versterken

3 Wat wordt de woordvoeringsiijn richting de APB en wilt u dit voorafgaand
aan de APB per brief melden aan de Tweede Kamer en opnemen in de

Troonrede

Kern en Advies

• Wij adviseren u akkoord te gaan met het verder uitwerken van het verbod op

afsiuiten U kunt hierbij inbrengen dat dit er niet toe moet leiden dat de

overheid alle risico s overneemtvan energieleveranciers
• Wi] adviseren u in te stemmen met een gerichte uitwerking van een

noodfonds langs de randvoorwaarden die interdepartementaal voorgesteld

zijn Een van de randvoorwaarden is dat het moet passen binnen het

gereserveerde bedrag van 50 min We adviseren u af te spreken dat SZW

hierbij hetvoortouw neemt

• We adviseren u in te stemmen met het pakket van vroegsignaiering en

schuidhuipveriening bij betalinasproblemen met uitzonderina van extra

middelen voor het waarborgfonds Het voorstei voor het waarborgfonds is

onvoldoende uitgewerkt en doorkruistde huidige systematiek van het fonds

waardoor kostendekkendheid onder druk komt te staan

• Het huidige voorstei bestaat uit maatregelen voor vroegsignaiering

schuidhuipveriening en doorverwijzing naar hulp Dit wordt gedekt uit

bestaande reserveringen 50 min bijzondere bijstand in 2022 eneen deel van

de 75 min voor flankerend beleid in 2023

• Let wel er is nog veel onduidelijkheid over de uitvoering van alle trajecten

We achten het realistisch dat deze voorstellen in een verder uitgewerkt
stadium onuitvoerbaar blijken te zijn m n noodfonds Daarom adviseren we

u voorafgaand aan de APB geen concrete toezeggingen te doen aan de

Tweede Kamer

Toelichting
• Het vangnet bestaat uit drie onderdelen

o Tijdelijk verbreden afsiuitverbod

o Noodfonds

o Alternatieven schuldhulproutes
• Concreet betekent dit voor burgers huishoudens dat zij eersteen coulante

betalingsregeling aangeboden krijgen door de energieleverancier vervolgens

worden aangemeld bij de gemeente en eventueel bij het Noodfonds uitkomen

Huishoudens waarvoordit niet voldoet worden doorverwezen naar

alternatieve schuldhulproutes
• Voor zowel traject 1 verbreden afsiuitverbod als traject 2 Noodfonds zijn

er nog grote uitvoeringsvraagstukken
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o Voor traject 1 moeten nog gesprekken gevoerd worden metACM

netbeheerders en consumentenorganisaties en moet

nadeelcompensatie voor energieleveranciers worden uitgewerkt

bijvoorbeeld in de vorm van een beperkte liquiditeitsgarantie
o Voor traject 2 is nog niet duideiijk wei partij de uitvoering op zich kan

nemen Mocht dit uitvoerbaar biijken dan moeten aan de

randvoorwaarden voidaan zoals beschreven in het stuk

o Voor traject 3 iigt op moment van schrijven nog geen stuk met

uitgewerkte budgettaire consequenties We verwachten dat het stuk

aansluit bij de doeisteilingen voor het fiankerend beieid waar 2 x 75

min voor is gereserveerd tijdens de augustusbesluitvorming De focus

Iigt op vroegsignaiering schuidhulpverlening het versterken van

vrijwiiiigersnetwerken en het doorverwijzen naarhuip

Aaendapunt 3 Steunmaatreoelen mkb

1 Wenst u bij de APB deze redeneerlijn te benutten bij vragen over

toegenomen lasten van het mkb bedrijfsieven zie toelichting of wenst u

hier aanvuiiende maatregelen te nemen Zie daartoe bijgaande iijst te

overwegen maatregeien bij onderdeien A B en C

Advies algemeen
• U kunt inbrenoen dat u wiit vasthouden aan de redeneeriiln voor de APB dat

bedrilven voidoende ondersteund worden en het onverstandig vindt om

additioneie steun te bieden Dedrie belangrijkste argumenten zijn
• Ondanks de hoge energieprijzen gaat het in vergeiijking met andere EU

ianden op macroniveau goed met de Nederlandse economie Dit biijkt o a

uit het iage aantai faiiiissementen de historische krapte op de

arbeidsmarkt en de hoge winstgevendheid van bedrijven
• Bedrijven biijken hogere kosten te kunnen doorberekenen aan afnemers

vandaarde hoge infiatie of kunnen genoegen nemen met iagere

winstmarges of kiezen voor het tijdeiijk terugbrengen of ander

organiseren van hun productieproces
• Het bedriifsieven wordtvia het bestaande instrumentarium en pakketten

gehoioen ais ze in de problemen komen of wiiien verduurzamen

Additioneie steun Iigt niet in de rede

o Er is een uitgebreid instrumentarium voor

bedrijfsievenfinanciering en ondersteuning bij verduurzaming
o Het bedrijfsieven profiteert ook van het tijdeiijk verlagen van de

energiebelasting en accijnzen nog niet bekend hoeveel

o Het koopkrachtpakket stimuleert de vraag naar producten en

diensten waarvan ondernemers indirect profiteren
o De Europese maatregelen om stijging van de energieprijzen te

dempen is ook vna belang voor het bedrijfsieven en waarborgt
een gelijk speelveld Bij nationale steun komt dat in gedrang

• Indien het politiek onvermiideliik is om extra steun te bieden kunt u daaraan

een aantai randvoorwaarden verbinden

• Het totaalpakket moet gedekt worden Indien er steun komt voor

bedrijven die zwaargeraakt worden door gasprijzen Iigt heto i in de rede

om dit te dekken uit zie ook dekkingsmemo
a herschikking binnen het bredere pakket
b extra inkomsten vanuit het EU energiepakket al zijn die op dit

moment nog onzeker
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c de vpb dan is er solidariteit tussen winstgevende bedrijven die iets

meervpb betalen en bedrijven die hetzwaar hebben

• De voorkeur gaat naar ondersteuning voor verduurzaming onderdelen

van pakket A dit grijpt aan bij de bron van het probieem is tijdelijk en

uitvoerbaar in 2022 maar heipt siechts een deei van bedrijven en

doeimatigheid doeltreffendheid is matig of garantiesteiiingen en

iiquiditeitssteun zoais de BMKB groen pakket B omdat deze het minst

kostbaar zijn het minste invioed hebben op de marktdynamiek en het

minst invioed hebben op de verduurzamingsprikkei
• Een definitief besiuit over additionele steun kan pas worden aenomen als

de kosten in beeld ziin en qedekt worden

• Overbruggingsfaciliteit
o U kunt aanoeven dat de overbruggingsfaciiiteit niet ios van het

noodioket kan worden bezien Op dit moment onderzoekt EZK ai

samen met FIN een noodioket voorenergiebedrijven die ais gevoig
van onderpandeisen margin calls in liquiditeitsproblemen komen

waarmee ertwee loketten kunnen ontstaan waarbij de overheid

energiebedrijven van Iiquiditeitssteun voorziet onder verschillende

voorwaarden

o U kunt aanoeven dat voor deze faciliteit aeen dekkino gevonden is

en het risico voor de overheid als energiebedrijven de lening niet

kunnen terugbetalen is nog onbekend Ook meet er goed in kaart

worden gebrachtin hoeverre deze faciliteit bijdraagt aan de opbouw
van schulden van kwetsbare huishoudens Dit is alleen wenselijk als

een huishouden de energieschuld binnen afzienbare tijd kan

terugbetalen wat vaak niet het geval zal zijn

Advies per pakket indien de individuele pakketten worden besproken
A Eneraiebesparinospakket

• Afgelopen augustusbesluitvorming is dit pakket door MEZK en MKE

voorgesteld
• U kunt inbrengen dat de directe effecten op verduurzaming van dit pakket

onzekeris Naar verwachting is de onrendabele top bij energiebesparing
momenteel al klein omdat de gas en energieprijs zo hoog is Ook bevat

het Klimaatfonds al veel middelen voor verduurzaming van bedrijven
• Het pakket leidt waarschijnlijk niet tot lastenverlichting op de korte

termijn

B MKB pakket

• Vanuit de politiek VVD en mogelijk CDA lijkt er een behoefte om het

mkb te steunen U kunt aanoeven dat er aeen economische redenen ziin

om het mkb te steunen

a Het energie intensieve mkb heeft de mogelijkheid om haar prijzen te

verhogen omdat ze in minder mate onderhevig zijn aan

Internationale concurrentie en omdat het koopkrachtpakketde vraag

van consumenten zal verhogen
b Faillissementen van energie intensieve mkb ers hebben geen

maatschappelijk ontwrichtende werking Faillissementen zijn

onderdeel van een gezonde marktdynamiek Een gezonde

marktdynamiek vermindert arbeidsmarktkrapte en jaagt

verduurzaming en innovatie aan

• Veel van de maatregelen in het pakket zijn niet dit jaarte realiseren Het

is zeeronzekerof dit pakket daardoor doelgericht doelmatig en

doeltreffend is U kunt aangeven dat het koopkrachtpakket het mogelijk
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maakt voor mkb ers om prijzen te verhogen waardoor het de vraag is of

het mkb daadwerkelijk ondersteund moet worden

• U kunt inbrengen welke ondernemers nu precies worden geholpen met dit

pakket Niet duurzame ondernemers of ondernemers met een

onvoldoende winstgevend bedrijfsmodel zijn niet de doelgroep Het is nog

maar de vraag steun in de vorm van liquiditeit bijdraagt

C Industriepakket

• U kunt aangeven dat de Industrie er gemiddeld genomen goed voorstaat

te zien uit de stijgende omzet en de nauwelijks dalende productie in de

meeste industriele sectoren

• De voorgestelde maatregel IKC ETS is kostbaar leidt alleen tot steun

voorgrote elektriciteitsverbruikers en ondergraaft de benodigde

duurzaamheidsprikkel
• U kunt aangeven dat concurrentieverschillen tussen landen om meer gaat

dan alleen steun maar ook over het hele ondernemingsklimaat De steun

Is tijdelljk en heeft op de lange termijn waarschijnlljk geen Invioed op de

concurrentiepositie van Nederland tegenover nabijgelegen landen en

daarmeegeen invioed opde vestigingsbeslissing van bedrijven

Agendapunt 4 Wat kan er noa in 2022 fSchuif eneraietoeslaa^

1 MAPP zal vragen om een deel van het budget voor de energietoeslag 2023

te schuiven naar 2022 500 min schuif Daarmee komtde

energietoeslag in 2022 op 1800 euro i p v 1300 euro en in 2023 op 800

euro i p v 1300 euro

Kern en Advies

• Wij adviseren niet in te stemmen met deze schuif Een ophoging van de

energietoeslag in 2022 heeft voorgelegen tijdens de augustusbesluitvorming

maar daar is toen niet voor gekozen
• Als er voorde energietoeslag in 2023 800 euro per huishouden overblijft is er

een reeel risico dat er een roep komt om additionele middelen vrij te maken

om ook in 2023 een energietoeslag van 1800 euro uit te keren Dit zou ruim 1

miljard euro kosten Ook kloppen bij een schuif de koopkrachtplaatjes van het

CPB en het kabinet niet meer

• De VNG geeft aan dat niet alle gemeenten een additionele toeslag in 2022 dit

jaar kunnen uitkeren maar dat het desondanks hun voorkeur kent om een

deel van de middelen naar 2022 te schuiven

Agendapunt 5 Koopkrachtbrief

1 Bent u akkoord met verzending van deze brief op Prinsjesdag

Kern en Advies

De minister van SZW stuurt de Tweede Kamer een technische brief met

toelichting op de manier waarop het koopkrachtpakkettot stand is gekomen en

welke instrumenten hiervoor zijn gebruikt Wij adviseren u akkoord te gaan met

verzenden van deze brief

Toelichting
De brief is als voIgt opgebouwd
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• Eerst wordt ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd zijn bij het

opstellen van het koopkrachtpakket
o Ondersteuning van kwetsbare groepen

o Perspectief voormiddengroepen
o Werken meet lonen

• Vervolgens wordt uitgelegd waarom het normale koopkrachtinstrumentarium
niet voldeed voor het opstellen van het pakket samenhang koopkrachtcijfers
2022 en 2023 de grote spreiding in het effect van de hoge energieprijzen op

de koopkracht van huishoudens en het felt dat koopkrachtontwikkeling niet

laat zien hoeveel huishoudens in betaaibaarheidsproblemen kunnen komen

• Er wordt ingegaan opde instrumenten die zijn gebruikt
o Koopkrachtboxplot voor 2022 en 2023

o Effecten van het pakket in specifieke gevalien microvoorbeelden

o Het inkomenseffect van de stijgende energierekening en de mate

waarin het kabinetsbeieid hiervoor compenseert
o Effecten van het pakket op het aantai huishoudens met

betaaibaarheidsprobiemen stresstestCPBj
o Effecten van het pakket op kinder armoede

Aoendapunt 6 Kabinetsreactie IBP Vermoaensverdeling

1 In de kabinetsreactie is een aantai passages geel gemarkeerd Deze

passages vergen nog politieke weging De vraag hierbij is in hoeverre het

kabinetzich normatiefwii uitiaten overde vermogensongeiijkheid in

Nederiand Een anderpunt betreft het in deze kabinetsperiode nog

terugkomen op de schenk en erfbeiasting in het aigemeen

Kern en Advies

• Het IBO Vermogensverdeiing is viak voor het reces zonder kabinetsreactie

naarde Kamer gestuurd In uw aanbiedingsbrief staat vermeid dat zo is

gehandeld omdat in augustus op basis van dit IBO naar de beiasting op arbeid

en vermogen wordt gekeken en dat de kabinetsreactie met Prinsjesdag voigt
• Een IBO dient aitijd vergezeid te gaan van een kabinetsreactie Geen

kabinetsreactie is dus geen optie
• We adviseren u aan te geven dat u graag ziet dat de passages die politieke

weging vergen blijven staan zoals ze nu zijn opgeschreven U kunt aanaeven

dat het beiangrijk is dat het kabinet een duideiijk standpunt inneemt over het

maatschappeiijk reievante onderwerp van vermogensverdeiing In de

augustusbesluitvorming zijn enkele maatregeien genomen die enkeie

adviezen van het IBO rapport ter harte nemen zoais ook aangegeven in de

kabinetsreactie De toon van de passages is in lijn met het gepresenteerde
kabinetsbeieid

• De terugvaioptie is het iaten vervaiien van de geei gearceerde passages

• De commissie Financien heeft verzocht om vrijdag vandaag bij de

embargostukken voorde Miljoenennota ook de kabinetsreactie IBO

Vermogensverdeiing te wiiien ontvangen Dit is vanwege het tijdstip van de

MR van vandaag niet meer mogeiijk wanneer er in deze poiitieke vierhoek

nog wijzigingen worden aanaebracht Wii adviseren u de vierhoek om

toestemming vraaen om de kabinetsreactie maandag fl9 septemberj ais

vertrouweiiike brief te deien ter inzaae Ambteiijk adviseren wij deze optie

positief
• Mocht het zo zijn dat er in deze poiitieke vierhoek niet wordt besioten tekst

aan te passen kan de kabinetsreactie na vaststeiiing in de MR onder embargo
worden meegestuurd In dat oevai adviseren we u de vierhoek om

toestemming vraaen dit te doen
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Toelichting
Het betreft volgende drie passages uit de kabinetsreactie

• Het kabinet ziet de zorgen in de samenleving over toenemende ongelijkheid
Er zijn groeiende zorgen over de hoge kosten van levensonderhoud het

vinden van een woning en het volgen van een studie ^ De grootte van

iemands vermogen is meer bepalend geworden in het wei of niet mee kunnen

doen in de samenleving De fiscale onevenwichtigheden spelen daarbij een

belangrijke rol Het kabinet is van mening dat hiermee de

vermogensverschillen tussen groepen huishoudens te groot is geworden
• Het kabinet onderschrijft het inzicht vanuit het IBO dat een scheve

vermogensverdeiing een dominant negatief effect heeft op kansengeiijkheid
In een maatschappij met kansengeiijkheid als belangrijk uitgangspunt is het

moeilijk te verantwoorden dat een scheve vermogensverdeiing ieidttot

verschillen in mogelijkheden tussen groepen huishoudens in het volgen van

onderwijs en verder studeren het starten van een onderneming het vinden

van een woning en het opbouwen van een oudedagsvoorziening
• Het kabinet komt voigend jaar ook terug op de andere geschetste

beleidsrichtingen uit het IBO waaronderdie met betrekking tot de schenk en

erfbeiasting

Aoendapunt 7 Vooruitbiik aesprek sociale partners

Buiten reikwijdte

^
Het SCP 2022j Burgerperspectieven bericht 1 2022 gaat hier nader op in
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Buiten reikwijdte

Aqendapunt 8 Pillar II

Buiten reikwijdte

Pagina 11 van 12

1558785 00024



Buiten reikwijdte

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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1 Gerichte compensatie via de energierekening

A Prijsplafond

Aanleiding

• De energieprijzen zijn sterktoegenomen waardoor er veel onzekerheid is over de

koopkrachteffecten hiervan op kwetsbare huishoudens Daarom iser een koopkrachtpakket

voor 2023 van 15 miljard euro om de energiekostenzoveel mogelijk te compenseren Dit pakket

richt zichop regulierekoopkrachtmaatregelenzoalsverhogingvan de huur en zorgtoeslag

alsmede verlenging van de energietoeslag De wens is daarnaastomooknog te kijken of

huishoudens in de lage en middenklassemet een hoge energierekening of siechtgeTsoleerd huis

gerichtgecompenseerdkunnen worden De reguliere maatregelenzijn namelijk niet geschikt om

op fiuctuerende energieprijzen te reageren

• Politiek isafgesprokendat wordt verkend of een gerichte tegemoetkoming binnen de

energierekening voor kwetsbare huishoudens uitvoerbaar is vanafjanuari 2023 Hiervoor is

budget gereserveerd €700mln en hierbij is afgesprokendat er geentaboes bestaanen de

opdracht te kijken waterwel kan waarbijexpliciet is afgesprokendat erin elkgeval naareen

bijzonder tariefplafond wordt gekeken
^

• Op Europees niveau worden ook verschillende maatregelen uitgewerkt Zo wordt mogelijk de

Europese wet en regeigevingover prijsreguleringversoepeld waardoor we I lie ht meer ruimte

komt voor een generiek prijsplafond zolangde besparingsprikkel blijft Ook wordt een

inframarginale heffing en een solidariteitsheffing verkend Dit levert mogelijk extra inkomsten

op datuitgegeven kan worden aan compensatie via de energierekening maaris zeeronzeker

• Parallelwordt onderzocht welke mogelijkheden er bestaanom afsiuitingenkomende winter l

oktober 2022 31 maart 2023 te voorkomen vooruitlopend op het in werkingtreden van de

koopkrachtmaatregelenengerichte compensatie via de energierekening

• in de notitie worden de verschiilende opties nadertoegelicht Hierbij is uitgewerkt watwanneer

uitvoerbaar is en watde verschillende voor en nadelen van de variantenzijn
• Indien er niet wordt gekozenvoor een van deze opties is de terugvaiopties een verhoging van de

belastingvermindering in de energiebeiasting Dedoeimatigheiden doeltreffendheid van de

verschillende varianten moet dus in de eersteplaats worden afgezettegen dit aIternatief maar

ooktegende uitlegbaarheid van de gemaakte keuzes

1 Vindtde vierhoekeenpriisplafond wenseliik Zoia welke van onderstaande varianten

2 Perwanneerkan deze variant worden inqevoerd uitvoerbaarheid

3 Indien wensetijk en uitvoerbaar komt een priisplafond naast of gedeeltelUkin plaats van

het auaustuspakket Zo ia alleen de maatregelen in de EB of ook de overiae

maatregelen

4 Indien niet wenseliik of uitvoerbaar is de terugvaloptie voorde reserveringfJOOmtn

euro eenverhoging van de belastingvermindering in de energiebeiasting Eventuele

andere opties voor de reservering eneventuele extra opbrengsten uit de

solidariteitsheffing en inframarginal cap zijn

1 In augustusbrief Een deelvan het budget ruim 700 miljoen euro wordt gereserveerd voor gerichte steun via de

energierekening Er wordt op dit moment onder andere een tariefplafond verkend woarbij de steun via de energierekening

wordt gericht op huishoudens die door het regulier instrumentarium te weinig worden bereikt
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a Vaste belastinaverminderinQ eneraiebelastina verhoaen

b Variabele eneraiebelastina verlaaen

c BTWop eneraie verlaaen

d Andere koopkrachtinstrumenten

Percentage
40

laagste
inkomens

bereikt

Ruwe

inschatting
relatieve

kosten

aantal

huishoudens x

min

gas verbruik elektriciteitsverbruk

gecompenseetid gecompenseerd
prijsplafond

Alle huishoudens

bedrijfsleven
exd

grootverbruikers

1 Generiek

prijsplafond
huishoudens en

bedrijven

Alles Alles €31 mid 100PM

I

J
2 Generiek

prijsplafond

huishoudens voorstel

PvdA\GL

niveau jan

2022
Alle huishoudens tot 1500 m3 tot 3300 kwh €11 1 mid 100

3 Prijsplafond
huishoudens maximum

verbruik

Alle huishoudens tot 700 m3 tot 1650 kwh €7 6 mid 100PM

4 Prijsplafond WOZ

waarde 355 000

I NHG

I
4 8 Alles Nee PM €4 9 mid 81

5 Ceridit

prijsplafond WOZ

waarde 300 000

i c m energielabel GFE

0 8 Alles €0 8 mid 71Nee PM

NB Bovenstaandetabelgeeft een grove inschatting van de kostenvan een tariefplafond Om tot

een stabiele prijs voor huishoudens te komen varieert de omvang van de subsidie met de gasprijs op

de markt Hieris gerekend met een verschil tussen plafond en marktpriisvan €1 compensatie per m3

gas en €0 2 compensatie per KWh Bovenstaande tabel is dus nog geen feitelii ke raming van de

kosten van verschillende varianten van het tariefplafond maargeeft wel goed het relatieve

verschil in budgettaire omvang aan Bij een tariefplafond zljn de budgettaire kosten afhankelijk

van dehoogtevan het tarief en de daadwerkeliikepriisontwikkeling Deze inschatting en het

bcpalen van het niveau van het prijsplafand zal bij nadere uitwerking moeten wordengemaakt

Deafbakening maaktsterkuit voor de omvang van compensatie van het aantal huishoudens de

budgettaire kosten en de uitvoerbaarheid In de eerstevariant worden ook bedrijven meegenomen

watde kosten aanzienlijk verhoogt In de eerstetweevarianten is geensprake van een afbakening

binnen de groep huishoudens Eris noggeen goede inschatting waarmeevaitte zeggenofdit bedrag

afdoende is gelet op de onzekerheid in de ontwikkeling van de gas en elektriciteitsprijzen de

komende maanden

• Bij een tariefplafond zijn de kostendus afhankelijk van de ontwikkeling van de energieprijzen
het aantal huishoudens en hun verbruik Gegevenhet beschikbare budget is dus sowiesoeen

scherpe afbakening nodig Bij verdere uitwerking zal een gedetailleerdere inschatting moeten

worden gemaakt van de kosten en de risico s hierbij Ook is in bovenstaande berekening geen

onderscheid gemaakt tussen huishoudens met een vast en variabel contract ook hier zal bij

verdere uitwerking naar moeten worden gekeken
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• NB Energieleveranciersgevenaandat zij per 1 1 2023 een vaste vergoeding kWh m3 aan

huishoudens kunnen uitkeren indien dezegroep vooraf is afgebakenddoor een derde partij

maardat een tariefplafond per 1 januari 2023 onuitvoerbaar is Om met zekerheid te kunnen of

en wanneer een tariefplafond ingevoerd kan worden is nog verdere verkenning door

leveranciers nodig Het isonduidelijk of dit afgedwongenzou kunnen worden door de

prijzen nood wet

• Verschillende afbakeningen hebben juridische en uitvoeringsrisico s zoals hierondergeschetst

Dezezullen moeten worden meegenomen in de politieke wegingen zullen bij verdere

uitwerking van een of meerdere afbakeningen nader in beeld worden gebracht ook wat betreft

de haalbaarheid van invoering per 1 1 2023

Kern

1 Hoe wordthet tariefplafond afgebakend
• Belangrijkonderdeel isde gerichtheidvan de maatregelen de politieke keuze waaropde groep

kwetsbare huishoudens wordt afgebakend op basis van gebruik draagkrachtofenergetische

waardevan de woning In tabel2 staateenoverzicht van alle onderzochteopties waar

uiteindelljk bovenstaande vijfvarlanten vanuit gekozenzijn Hieronder wordt een korte

appreciate van die varianten gegeven

1 Demeest brede variant van een tariefplafond zou inhouden dat alle huishoudens en bedrijven

met een contract bij de energieleveranciergecompenseerd worden d m v een tariefplafond voor a I

het energieverbruik Bedrijven die direct op degroothandelsmarkt handelen vallen hiermee buiten

het plafond Dezevariant Is zeerongericht aangezienhetook huishoudens en ondernemers helpt

die de hogere energierekening kunnen dragen Hierdoor zullen de budgettaire kosten toenemen

Daarnaast vermindertditde noodzakelijke besparingsprikkel voor bedrijven en huishoudens

afhankelijk van hoe hoog het prijsplafond wordt gesteld Terillustratie bedrijven meenemen naast

huishoudens is 20 miljard euro per 1 euro subsidie voor m3 gasen 0 2 euro per kWh elektriciteiten

dus zeerkostbaar Daarstaattegenoverdat de Nederlandse concurrentiepositie mogelijkafneemt

alsandere landen wel een generiek prijsplafond instellenvoor huishoudens en bedrijfsieven

Daarnaast kandit de roep om specifieke steunmaatregelen voor het bedrijfsieven verminderen

2 Een generiek tariefplafond zoals het voorstel van GroenLinks PvdA voor een grootdeel van het

energieverbruik van de huishoudens is minder breed dan variant 1 maarook ongericht Hoewel het

voordeel is dat dit alle huishoudens helpt betekentdit ook dat huishoudens die de hoge

energieprijzen wel kunnen dragen omdatdeze een hoog inkomen vermogen hebben of in een

energiezuinig huis wonen steunontvangen waardoor de maatregel afhankelijk van de hoogte van

het tariefplafond en de energieprijzen alsnel tientallen miljarden euro s kan kosten Daarnaast is het

prijsplafond in deze variant relatieflaaggelegd prijzen januari 2022 waardoor de prijsprikkel om

energiete besparen wordt beperkt maarnog altijd boven het niveau van voor de prijsstijging komt

te liggen en de budgettaire kosten hoog kunnen zijn

3 Een scherpermaximumverbruik voor het tariefplafond is doelmatigerdanoptie len 2 Het

heeft als voordeel dat het zich richt op een beperktere hoeveel gas wat vergoed wordt waardoorer

voor de meeste huishoudens nog steeds een hele sterke besparingsprikkel is over het overige deel

van het verbruik Omdat het nog steeds alle huishoudens betreft die de eerste700 m3 gasen 1650

kWh elektriciteit voor een lagere prijs tariefplafond krijgen is deze maatregel ongericht wat betreft

draagkrachtenenergiezuinigheid van de woning Met deze hoeveelheden gasen elektra wordt wel

gerichtergestuurdopde basisbehoefte van het energieverbruik
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4 Compensatieo b v WOZ waarde Voorhetafbakenenvan huishoudens naardraagkracht lijkt
een afbakening op basis van inkomeneenvoor de hand liggende keuze Dezeoptie is echterop

kortetermijn niet uitvoerbaar DeBelastingdienstkandoor het ontbreken van een systeemgeen

vertalingmakenvande inkomensgegevensop basis van BSN nummer naareen huishoudinkomen op

adresniveauvoor in iedergeval de jaren 2023 en 2024 Onduidelijk is nog wanneerdit wel kan Een

atternatiefop kortetermijn is om draagkrachtaftebakenendoormiddelvandehoogtevande
WOZ waardevan dewoning Door het hanterenvan de WOZ waardecompenseerJeeen

gerichteregroepdanbijeengeneriektariefplafond Erzijnechterookverschillende nadelen van

deze afbakening bijv dat WOZ waarden locatiespecifiekzijn en kamerverhuur binnen een groot

pand buiten de afbakening valt Deze WOZ waarde iste raadplegenvia het Kadaster voor in ieder

gevalt 2 Er kan worden gekozenom aante sluiten bij een bestaandeobjectievegrens zoalsde

NHG grens van 355 000 Wanneer de NHG grens wordtgehanteerd betekentdit dat meer dan 80

van de huishoudens in de onderste twee inkomenskwintielen onder de regeling vallen

5 Compensatieo b v WOZ waarde en slechte energielabels draagkracht en energetische

kwaliteitwoning Daarnaast is het nog gerichterom de maatregelte richtenop huishoudens die

wonen in een woning met een slecht energielabel aanvullend op de afbakening o b v draagkracht

In de tabel is uitgegaanvan energielabelG Fen E maarook label Dzou hier eventueelonder

kunnen vallen Hoegerichterdeafbakening hoe groterhetbedrag dat per huishouden beschikbaar

is Echter dit kan mogelijkook leiden tot meerjuridische en uitvoeringsriscio s Het energielabel

geeft aan wat de energetische kwaliteit is van dewoning op het moment dat het label wordt

afgegeven en laat daarmee zien hoeenergiezuinig of onzuinig een woning is Er wordt hiermee

geenrekeninggehouden metkenmerken van het huishouden en gebruik bv grootteen

samenstellingvanhet huishouden en stool^edrag terwijldeze kenmerken ook een belangrijke

impact hebben op het energieverbruiken daarmee de hoogtevande energierekening Het is echter

een politieke vraag op welke groep huishoudens de maatregel gericht moet zijn de groep

huishoudens met een hoge energierekening of de groep huishoudens die wonen in een woning van

slechteenergetische kwaliteit Voorde eerstegroepis het energielabel een minder gerichte

indicator voor de tweede groep kan het energielabel wel geschikt zijn Daarbijzalin veelgevallen

het label geengoede weergave zijn van de huidige situatie aangezien het label 10 jaargeldig isen

het goed kan zijn dat een woning sinds het labelen verduurzaamd is Erspelen bovendien

uitvoeringsvragen zoals hetfeit hoe op kortetermijn huizen waarvoorgeen energielabel is

afgegeven wel een energielabel beschikbaar komt voor veel koopwoningen 54 en private

huurwoningen 34 is nog geenenergielabel bekend In de afbakening Ook is er noggeen

uitvoerder gevonden voor deze regeling

Tabel 2 schetst hieronderandere optiesdie ookonderzocht zijn maar niet voorliggen omdat de

afbakeningsgegevens niet gebruikt kunnen worden ofalleen maarnadelen kent Deze worden in de

bijiage verdertoegelicht

Tabel 2 afbakening en mogelijkheden gebruik gegevens
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Voorstel Afbakening

nummer

Op welke groep

gericht

Wie Gerichtheid Andere

overwegingen

Gegevens voor

gebruik

energieleveranciers
Vooreeleede variantenI

T
Algeheel

prijsplafond

Alle huishoudensen

bedrijven

Heel ongericht niet op

draagkracht en slecht

geisoleerdj slechte

besparingsprikkel

Ongericht niet op

draagkracht en slecht

geisoleerd] weinig

besparingprikkels

Ongericht w b

draagkracht en isolatie

gerichtergestuurd op

noodzakelijkverbruik

Hierdoorgrotere

besparingsprikkel

Matig verband met

inkomen envermogen

bij koopwoningen

1 Ja Leveranciers

Generiek

prijsplafond

Voorstel GiyPvdA

Alle huishoudens

gebruik tot 1500 m3

en 3300 kWh tarieven

januari2022

Alle huishoudens

gebruik tot 700 m3 en

1600 kWh

2 Ja Leveranciers

I

Gedeeltelljk

prijsplafond

maximum

verbruik

3 Ja Leveranciers

I

Gedeeltelljk

prijsplafond

WOZ waarde

355 000 euro

Gericht

I prijsplafond WOZ |
waarde 300 000

i c m

energielabel GFE

Alle huishoudens met Kadaster

een WOZ tot bepaald

maximum

Mogelijkwet
WOZ aanpassen

om gegevens te

hebben

in korte tijd veel

energielabels

aanvragen

Kwaliteit oude

I labelsminderdan

nieuwe

4 Ja

Alle huishoudens met

een WOZ tot bepaald
maximum en alle

huishoudens in

woningen met een |

slechteenergetische

waarde

Kadaster Matig verband met

inkomen envemogen

gericht wat bet reft

energetische waarde

Slechte indicatorwat

betreft verbruik Bij

totaal verbruik zijn ook

o a grootte

huishouden gedragen

m2 huis belangrijk

5 Ja

I

Altematieven mor afbakening draagkracht

inkomen direct Nee ook niet op 1 Huishoudens met laag

inkomen

Belastingdienst Kan heel gericht op

I age inkomens Geen

vermogen

Kadaster PM Meergericht dan

alleen op WOZ waarde

Op kortetermijn

niet uitvoerbaar

X

1 2024

Alle sociale huur

WOZ 200 000

Nee WOZ waarde

beschikbaar maar

niet alle sociale

huurwoningen

bekend

Nee ook niet op 1 Alle

1 2024

Alle huishoudens in

een sociale

huurwoning t overige

huishoudens tot

€200 000

Rechtsgrondslag
niet alle private

huurders bekend

X

X Zorgtoeslag Toeslagen Niet uitvoerbaar Gegevens per definitie

_j_onvolledigzorgtoeslagontvangers

2 Hoe zou de maatregel warden uitgevoerd en wanneerkan deze warden ingevoerd
De maatregel werkt als voIgt voor uitvoerders en energieleveranciers

o Een uitvoerder beheertde dataset o b v huishoudens worden afgebakend als kwetsbaar

niet nodig bij opties l 2en 3

o Leveranciers ramende voorschotten die zij nodig hebben o b v gegevens van die

huishoudens

o Uitvoerder maakteen voorschot voor de subsidie voor leveranciers over per

kwartaal halfjaarendoet de terugvordering
o Leveranciers berekenen hettariefplafond door aan de kwetsbaregroep huishoudens of

aan alle huishoudens met een contractprijs onder het tariefplafond afhankelijk van de

gekozen variant

o Uitvoerder doet een wettelijkecontrole van de ca 60 individuele subsidiebesluiten

o Uitvoerder doet de bezwaar en beroepsmogelijkheden van leveranciers en of voor

huishoudens voor huishoudens niet nodig bij opties 1 2 en 3

• Er is een proof ofconcept appiicatie waarmee aangetoond is dat het uitvoerbaar is om een

datasette ontwikkelen en te beheren die de gegevens indicatoren en adressen koppelt Deze

kent zowel de mogelijkheid om handmatigadressenopte vragen alsde optie om adressen
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geautomatiseerdte checker Wei moet juridisch geregeld worden dat de benodigde gegevens

daadwerkelijkgedeeld gebruikt kunnen worden

♦ Hetindividuelesubsidiebesluitligt op niveau van de leveranciersen niet op die van individuele

huishoudens omdat de subsidie ookdoor de leveranciers ontvangen wordt De

subsidietoekenning het besluit isdangebaseerdop hetverlies dat leveranciers hebben

geleden door het verlenen van een tariefplafond Het besluit richt zichtdus niet op huishoudens

en bevat ook geenafweging m b t welke huishoudens voor een korting in aanmerking komen

Decontrole van hetsubsidiegebruikevenalsde klantrelatie vindt daarmeeook alleen plaats bij

de ca 60 leveranciers Ambtelijk wordt nog betwistof deze systematiekvoldoetaan het

Tijdelijke Steunkader Oekraine van de Europese Commissie Hiervoorkan mogelijkde

Landsadvocaat gevraagd worden voor verder juridisch advies of meegenomen worden met de

Nederlandse input opEuropees niveau Ook wordt ambtelijk betwist dat het uit elkaar knippen

van de subsidieketen de aanspreekbaarheidopde kwaliteitvan de gebruiktedata en de

toepassing in hetsubsidiebesluit betekenisvol van elkaarzou scheiden

• Het beheren van de database zou juridisch los moeten worden gezienvanhetverstrekken van

subsidies aan energieleveranciers voor het splitsen van onderstaande uitvoeringstaken 1 vs 2

t m4 Het beheren van de database waarvan wordt vastgesteld welke huishoudens een

tariefplafond krijgen kan dan gedaanworden door een andereuitvoerderdan de uitvoerderdie

de subsidies aan de energieleveranciers verleent Bij opties 1 2 en 3 is het iosknippen minder

relevant omdat dan taaklvervalt Ambtelijk wordt op dit moment nog betwist of deze

uitvoeringstaakdaadwerkelijklos kan worden gezien van andere uitvoeringstaken omdat de

verstrekkingvan de subsidies enigszinscorreleert metde output van de database Aande

andere kantdienen de subsidies als een tegemoetkomingvan het verlies wat leveranciers

zouden maken en staatditlos van de afbakening van de huishoudens die een korting krijgen Bij

dit laatstepuntis hetdan weerde vraagof dezesystematiekvoldoet aan het Tijdelijke

Steunkader Oekraine van de Europese Commissie zie punt hierboven Voigens RVO isde

gangbare iezingvan de ABWisdat het bestuursorgaandie het besiuiteffectueert ookintegraai

verantwoordelijk is en aanspreekbaaropde kwaiiteiten inhoud van de gebruikte data

Hetgrootsteknelpunt inde uitvoering vormt op dit moment de klachten van huishoudens die

geentariefpiafond krijgen maarer wel rechtop menen te hebben Ideaiiter wordt hiervoor een

speciaai loket opgericht Hier Aandachtspunt hierbij is nog geen uitvoerder voor in zicht dat

degenen die bezwaarprocedures kunnen starten zijn louter de energieleveranciers gegeven dat

zij de subsidie ontvangen Ook probiematisch is datde voorgesteide datasets nietoveriappen

met de subsidie doelgroep bijvoorbeeid VVE s of huizen die niet in de WOZ database

voorkomen of geen energielabel hebben De energiemaatschappijzou daardan geen korting

mee kunnen verrekenen en een traceerbaar spoor voor de bepaling van de subsidie zou

ontbreken Dat is niet opiosbaar in deze variant

Uitvoeringsstap uitvoerder Belastingdjenst RVO UVW

Niet mogelijk indien Onduidelijk1 Beheeren ontwikkelen

dataset

alleen nodig bij opties 4 en 5

Nee nu te

onduideliik wat

database behelst

Tevens gebrek aan

capaciteit

Nee minimaal 2

jaar nodig voor

nieuwe

toesiag belasting

RVO

verantwoordeiijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Aileen bij opties
4 5 Niet mogeiijk
indien RVO

verantwoordeiijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

2 Overmaken subsidie naar

ieveranciers

Aileen indien expertise

op energiedomein
beschikbaar wordt

gesteld bijv door RVO
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3 Wettelijkecontrole van de Geen fiscale taak

ca 60 individuate

subsidiebesluiten

Alleen bij opties
4 5 Niet mogelijk
indien RVO

verantwoordelijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Alleen bij opties
4 5 Niet mogelijk
indien RVO

verantwoordelijk
wordt voor gebruik
en beheer dataset

Alleen indien expertise

op energiedomein
beschikbaar wordt

gesteld bijv door RVO

4 Uitvoeren van de bezwaar Nee geen
en beroepsmogelijkheden capaciteit

Wei van

energieleveranciers
Niet van huishoudens

En mits aanvullende

capaciteit of

prioriteitstelling Geen

expertise op

j_energiedomein in huis_^
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B Dekking waaronder solidariteitsheffing en inframarginal cap

5 Wil de vierhoek het principe vaststellen aanvullende maatregelen te dekken uit de nog

onzekere opbrengstvan de solidariteitsheffing en inframarginal cap Indien aanvullende

maatregelen worden aangekondigd voordatde opbrengstvan de solidariteitsheffing en

inframarginal cap voldoende zeker is is een placeholder nodig om de dekking te

verzekeren

6 Wil de vierhoek nog alternatieven dekkingsopties in kaartbrengen voor aanvullende

maatregelen

Conform de begrotingsregels moeten evt nieuwe maatregelen gedekt worden Daarvoor zijn een

aantal mogelijkheden

1 Herschikking binnen het bestaande koopkrachtpakket Indien gekozen wordt voor een andere

vormgeving van maatregelen om hogere energiekosten te compenseren ligt het in de reden

om elementen uit het bestaande pakkette halen om overcompensatie te voorkomen Dat gaat
direct op de energierekening gericht om 4 7mld en de reservering van 700mln In tabel 1 is

een overzicht opgenomen van de budgettaire opbrengst wanneerde in augustus afgesproken

verlaging van de energiebelasting en brandstofaccijnzen voor 2023 wordt teruggedraaid Zie

daarnaast bijiage 1 voor het laatste overzicht van de maatregelen uit het augustuspakket zoals

gaat worden gepubliceerd in de Miljoenennota 2023

2 De EC komt met de verordening dat er een solidariteitsheffing op fossiele bedrijven en een

inframarginal cap op energieproducenten metoverwinsten Deze middelen dienen te worden

ingezet om huishoudens te compenseren Hetpakketaan maatregelen dat door de EC is

gepubliceerd brengt naar verwachting extra inkomsten voor lidstaten met zich mee die als

placeholder in de dekkingsplaat kunnen worden opgenomen Het voorstel bestaat uit twee

elementen

o Een verplichte solidariteitsheffing De Europese Commissie stelt een verplichte

solidariteitsheffing op basis van de winst van olie en gasbedrijven voor Het huidige

voorstel laat naar verwachting voldoende ruimte om een dergelijke verplichte heffing
naast de verhoging van de Nederlandse Mijnbouwheffingen te laten bestaan De

budgettaire opbrengst bedraagtnaar verwachting enkele honderden milioenen Deze

inschatting is met veel onzekerheden omgeven omdat de fiscale winst van 2021

reievant voor de vergelijking en die van 2022 hoogte van overwinst nog niet bekend

zijn Daarbij hebben mogelijk belastingplichtigen handeiingsperspectief om het effect

van de heffing gedeeltelijk te mitigeren

o Een cap op infra marginale energieprijzen Het voorstei verplicht lidstaten om de

marktopbrengsten inkomsten voor producenten van elektriciteit geproduceerd door

middel van inframarginale technologien te maximeren met een prijs op 180 euro MWH

Elektriciteitsproducenten die kolen en gas gebruiken zijn uitgezonderd De omvang van

de budgettaire opbrengst is zeer onzeker en hangt sterk af van de ontwikkeling van de

p en de q Daarnaast is veel elektriciteit verkocht in langetermljn contracten die een

veel lagere prijs kennen dan de huidige spotprijs NB deze maatregel is vooralsnog niet

uitvoerbaar voor Nederland

3 In aanvulling op de verhoging van het cijnstarief in de Mijnbouwwet die is afgesproken in

augustus ingeboekte budgettaire opbrengst is € 2 8 miljard voorde jaren 2023 en 2024 kan

een verdere verhoging van het tarief extra inkomsten opieveren orde grootte € 0 5mld De

juridische haalbaarheid van hogere tarieven vergt nadere toetsing bij de Landsadvocaat

4 Er bestaat op dit moment onzekerheid over deze extra inkomsten vanuit de verordening
Daarnaast is de som van 1 en 2 mogelijk onvoldoende om de extra maatregelen te dekken

Het resterende dekkingstekort kan dan 50 50 wordt opgehaald uit hogere aof premies en een

hoger vpb tarief Er kan ook worden gekozen voor verkorten van de schijfgrenzen in de vpb
Ter indicatie een verdere verhoging van het tarief P vpb schijf van 19 naar20 geefteen

budgettaire opbrengst van 403 min in 2023 en een verhoging naar 21 een budgettaire

opbrengst van 806 min Zie ook tabel 1 Verhoging van de Vpb kan ook tijdelijk
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Tabel 1 Budgettaire opbrengstterugdraaien fiscale maatregeien energiepakket

augustus en verhogen vpb tarief in € min saldo verbeterend lastenverzwarend

2023 2024 2025 2026 2027 StrucMaatregeien

Tarief eerste schijf VPB naar 20

Tarief eerste schijf VPB naar 21

403 403 403 403 403 403

806 806 806 806 806 806

Tarief hoogste schijf VPB naar

26 8

Verlaging brandstofaccijns 2023

terugdraaien

Verlaging energiebeiasting EB

terugdraaien exclusief reservering

compensatie energierekening

884 884 884 884 884 884

1204 0 0 0 0 0

4772 0 0 0 0 0
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Bijiage A Prijsplafond

1 Afbakening tariefptafond
a Algemene uitgangspunten tariefplafond
b Generiek tariefplafond
c Afbakening draagkracht
d Afbakening noodzakelijk energieverbruik
e Wie voertafbakening uit

f Budgettaire aspecten hoogte tarief en afbakening

2 Uitvoering energieleveranciers subsidies en per wanneer

a Welke uitvoeringstaken zijn er

b Wat kunnen energieieveranciers per wanneer

c Wat kunnen uitvoerders subsidie per wanneer

3 Alternatieve vormgeving
a Tariefsubsidie per m3 KWh ofvaste subsidie

b Inkomensafhankeiijke compensatie EB

1 Afbakening tariefplafond

a Algemene uitgangspunten tariefplafond

• De gedachte achter een prijspiafond op gas is om zowel direct de kosten van gasverbruik voor

huishoudens te verminderen ais ook zekerheid te bieden Een piafond in tegensteliing tot een

subsidie of beiastingvermindering betekentnameiijk dat huishoudens in eikgeval weten wat

de bovengrens is van de prijs die zij betaien

• Gegeven dat er minder gastoevoer vanuit Rusiand is en je ook vanuit kiimaatoverwegingen
wiit dat huishoudens gas besparen is een randvoorwaarde dat een eventueel tariefpiafond niet

te iaag wordt gesteid en idealiter ook dat de maatregei gericht is op de groepen die

ondersteuning nodig hebben

• Daarnaast is het van beiang dat maatregeien de prikkel om je huis te isoieren niet wegneemt
Daarom wordt de maatregei idealiter tijdeiijk vormgegeven en wordt er fiankerend

gestimuieerd om de woning te verduurzamen

b Generiek tariefplafond of bijzonder tariefplafond

Een tariefpiafond betekent dat wettelijk wordt geregeid dat er voor een afgebakende groep

een prijspiafond voor de gasprijzen wordt gehanteerd waarmee voor deze huishoudens

zekerheid ontstaat over de prijs die nu ontbreekt

EU regeigeving staat normaiiter generieke prijsregulering toe als deze

o 1 gericht is op een afgebakende groep energiearme en of kwetsbare huishoudeiijke
afnemers en of ais deze

o 2 tijdeiijk is ergeen voiledige mededinging bestaat op de energiemarkten het

prijspiafond gericht is op huishoudeiijke afnemers en micro ondernemingen die niet

profiteren van eventuele prijsregulering gericht op energiearme en of kwetsbare

huishoudeiijke eindafnemers

Momenteel wordt over deze regeigeving op Europees niveau gesprekken overgevoerd Zo

wordt mogelijk de Europese wet en regeigeving over prijsregulering versoepeld waardoor

wellicht meer ruimte komt voor een generiek prijspiafond zolang de besparingsprikkel blijft
Kijkend naar de huidige regeigeving dient Nederland zich te houden aan criterium 1 en een

afbakening van kwetsbare energiearme huishoudens wat betreft energieprijzen vorm te

geven Nederland heeft namelijk geen fysieke tekorten van elektriciteit en of gas en met circa

60 marktpartijen is er wei sprake van mededinging op de energiemarkt

Het is aan lidstaten zelfom de criteria voor kwetsbare afnemers vast te stellen Een richtlijn

hierbij is dat het concept kwetsbare afnemers kan bestaan uit inkomensniveaus het

percentage dat energie uitgaven vormen van het besteedbare inkomen de energie efficientie

van huizen kritieke afhankelijkheid van elektrische apparatuur om gezondheidsredenen

vanwege leeftijd of andere criteria
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• Vanuit zekerheid voor huishoudens en gerichtheid voor kwetsbare groepen is sen tariefplafond
de voorkeursoptie Het voorkomtdat ercontinu nieuwe koopkrachtmaatregelen moeten

worden bedachtom de verhoogde gasprijzen te compenseren

• Tegelijkertijd zijn er ook belangrijke aandachtspunten Het plafond moet gericht zijn en het

meet uitvoerbaar zijn Daarnaast moet het plafond zeker niet te laag zijn omdat er voldoende

prikkel moet blijven voor energiebesparing Ten slotte is dit een maatregel waarmee sterk

ingegrepen wordt in de marktordening Indien leveranciers energie onderde kostprijs moeten

verkopen dan zullen zij gecompenseerd moeten worden om de financiele risico s en de kans op

falllissementen te verminderen Dit is geen wettelijk vereiste

c Afbakening draagkracht

• Voor huishoudens die kwetsbaar zijn en dus onder de regeling zouden valien is er nog

geen afgebakende definitie zoals in Beigie het geval is Hieronder verschillende

mogeiijkheden om draagkracht afte bakenen

Direct op inkomen

• Een logische proxy voor draagkracht is het inkomen van bewoners van een adres Indicates

van inkomen kunnen aangeleverd worden door de Belastingdienst Toeslagen of het UWV

Op welke oroep gericht

o De Belastingdienst stelt inkomens definitief vast na afloop van het belastingjaar Om

onzekerheid zoais bij toeslagensteisel te voorkomen zal dus aangesloten moeten

worden op een zogenaamde t 2 systematiek Dit betekentdat wordt toegekend op

basis van het inkomen van twee jaar geleden Dit is ook onderzocht vooreen

verbetering van het toesiagenstelsel met de conclusie dat hierbij 345 duizend

huishoudens een extra vangnet nodig zou hebben om betalingsproblemen te

voorkomen

o Het UWV kentde inkomens van personen uit loon en verzekeringen Inkomen uit

vermogen en ondernemerschap zijn niet bekend Dit maakt het moeiiijk om een goed
beeld te krijgen van het inkomen Daarnaast is er geen koppeling met huishoudens in

de gegevens van het UWV in tegenstelling tot Toeslagen Wei kan gekozen worden

vooreen doelgroep op basis van kenmerken ontvangers van bijstand of WW o i d

Het is echter zeerde vraag in hoeverre dit de beoogde doelgroep is Daarnaast kan dit

de armoedeval doen vergroten

o [PM uitwerking variant Eneco]

ii WOZ waarde alle woninaen

Als een proxy voor draagkracht kan indien inkomen direct niet lukt ook middels een WOZ

waarde afbakening zorgen dat de maatregel zich meer richt op lagere inkomens [en

vermogens

Op welke oroep gericht

o Een andere manier om naar de gerichtheid te kijken is door te kijken hoeveel procent

per inkomensdeciel zou worden geholpen Onderstaande tabel laat zien dat bij een

afbakening van €300 000 ongeveerde helft van de huishoudens hieronder zou valien

waarvan 75 van de laagste kwintiel twee derde van tweede kwintiel en 15 dan

hoogste kwintiel

Aantal huishoudens per inkomstenkwintiel

WOZ 200 200k WOZ 250 250k WOZ 30 300k WOZ 350 WOZ 350 Totaa

k k 0 k k

570 360 240 130 _240 1550

_330 1550

_490 1550

740 155^
1140 1550

2de 400 340 290 190

4
i

230 280 300 240

110 180 260 270

5«—
Totaa

30 70 130 180

t
1340 1230 1220 1010 2930 7730

I I

1558750 00025



Ziin de geaevens beschikbaarm

o De WOZ gegevens kunnen beschikbaar worden gesteld voor deze maatregel door een

aanpassing van het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet

waardering onroerende zaken bij het Eindejaarsbesluit EJB 2022 Dit vergt op korte

termijn een besluit om nog mee te kunnen lopen in het EJB 2022

o Het is ook mogeiijk om de WOZ waarden te benutten die in 2022 naar de

beianghebbenden zijn gestuurd in piaats van 2023 Het voordeei hiervan is dat de

bezwaartermijn al is verstreken De verwachting is dat er anders een toename zal zijn
aan bezwaarschriften rondom de te bepaien woz grens

Hi Sociale huur WOZ waarde Mogeiijk wordt enkei een proxy ais WOZ waarde gezien ais te

ongericht Aiternatief hierbij zou zijn om in eik gevai aiie sociaie huurder huur tot

iiberaiisatiegrens onder de regeiing te iaten vaiien pius nog aiie andere woningen met een WOZ

waarde tot bijv € 200 000

Op weike oroep oericht

De reikwijdte van de regeiing is aiie woningen met een woz waarde beneden een naderte

bepaien grens en ieder huishouden met een huur onder de iiberaiisatiegrens € 763 47 Bij

woningcorporaties gaat het om 95 van circa 2 4 miijoen huurwoningen Het is niet mogeiijk

om de resterende 5 met een huur boven de iiberaiisatiegrens uit te zonderen Er zijn circa

300 000 huurwoningen onder de iiberaiisatiegrens bij particuiiere verhuurders exacte cijfer

vergt nog een check

Indien huurders geen onderdeei zijn van de initieie afbakening kunnen ze door een

huurcontract in te dienen aisnog onder de regeiing vaiien De vormgeving hiervan moet nog

nader uitgewerkt worden

o Onderstaande figuur laat zien dat je door je te richten op de sociaie huur gerichter
richt op de iaagste inkomens dan enkei op WOZ Met enkei de sociaie huur heb je ca

80 van iaagste kwintiei en meer dan de heift van tweede kwintiei terwiji de hoogste
twee kwintieien erg beperktzijn

o Door aiie woningen met een WOZ tot €200 000 er aan toe te voegen voeg je nog een

groep van 350 000 huishoudens toe waarvan 150 000 tot de Iaagste twee

inkomenskwintieien behoren

Aantal huishoudens per inkomstenkwintiel

Soc huur WOZ 200k excl soc huur Totaal

1 230 40 1550

1550_
1550

2d 800 110

3d \

400 110

4de 1550
200 60

gde I 1550
70 20

I

Totaal 7730
2 690 350

Zi1n de aeoevens beschikbaar

De adressen van sociaie huurwoningen bij particuiiere verhuurders zijn niet bekend omdat er

geen inzicht is in de huurcontracten De huidige inschatting is dat dit de regeiing dusdanig kan

compiiceren dat er beter enkei op WOZ waarde voor draagkracht kan worden afgebakend

Het Kadaster ievert de adressen van aiie woningen onder de woz grens Het is daarnaast

mogeiijk om al het bezit van woningcorporaties ook aan te leveren Het mogen deien van deze

gegevens vergt nog juridische toetsing Het Kadaster heeft in een recent onderzoek naar

grondposities aiie adressen van woningen in corporatiebezitgeidentificeerd op basis van de

rechtspersonen van de corporaties

Op basis van de verantwoordingsgegevens van corporaties is bekend dat 95 hiervan sociaie

huurwoningen zijn en 5 vrije sector huurwoningen Het is binnen de gegevens van het
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Kadaster niet mogelijk om dit onderscheid te maken De vrijesectorwoningen vallen daarmee

binnen de regeling wanneer ze een hogere woz waarde hebben dan de te bepalen grens

d Afbakening noodzakelijk energieverbruik

• Naast inkomen is ook het uitgangspunt dat het sociaal tarief zich richt op de groep die door

slechte energetische kwaliteit van de woning toch een relatief hoog energiebruik heeft

• Door deze afbakening samen te nemen met een afbakening voor draagkracht ontstaat er

idealiter een gerichte groep

i Eneraielabel

• Het energielabel geeftaan wat de energetische kwaliteit is van de woning op het moment dat

het label wordt afgegeven en laat daarmee zien hoe energiezuinig of onzuinig een woning is

• In het energielabel zit onder andere de volgende informatie verwerkt woningkwaliteit

bouwjaar en woningtype Op het energielabel staat vanaf 1 januari 2021 700 000 van de 4 7

miljoen woningen hebben een dergelijk label ook de indicator van de warmtevraag weer in

kWh m2 jaar de labelletter is gekoppeld aan een andere indicator namelijk het primair fossiel

energiegebruik Over het algemeen geldt hoe beter de labelletter hoe lager de warmtevraag

per m2

Figuur 4 1 GemiddeWe Netto Warmtevraag per labelklaste wnningen tot 70 gebruiksoppervlak onderzoeksgroep A i

Gemiddelde netto warmtevraag kWh MVjr

woning 70 W groep A I M 22 429

3S0

300

250

200

I I I
150

100

I50

0

A t m A B C b E F G

A

Sron 5HAERE RVO CSS microdata bewerking companen

• Wanneer het label vertaald zou moeten worden naar daadwerkelijk energiegebruik zijn ook de

andere parameters van belang oppervlak van de woning de gezinsgrootte en samenstelling
stook gedrag en niet gebouw gebonden energiegebruik Despreiding in het energiegebruik

van energielabels is dus ook gebaseerd op de verschillen in deze parameters Onderstaande

figuur laat zien dat hoewel er een duidelijk verband is tussen gasverbruik en energielabel

bijv energielabel A zit vaakin 1® quintiel gasverbruik energielabel G relatief vaak in 5®

kwintiel er tegelijkertijd ook veel spreiding is van gasverbruik binnen energielabels
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Zi1n de aeaevens beschikbaar

• Ongeveer 40 van de woningen 3 2 miljoen woningen heeft geen geregistreerd

energielabel Daarvan heeft naar verwachting inschatting op basis van woningen met

energieiabei 15 20 energieiabei E of lager wat neerkomtop 480 000 640 000

woningen Echter ais de afbakening wordt gecombineerd met een afbakening voor

inkomen zal deze groep significant kleiner zijn zeker als de nadruk wordt geiegd op

sociaie huurwoningen van de woco s heeft 95 een energieiabei zie ook onderstaande

figuur ]
• Per 25 augustus heeft Nederland 2 096 vakbekwame energieadviseurs die gebouwen van

een geldig energieiabei kunnen voorzien De afgeiopen maanden zijn er gemiddeld 35 000

nieuwe energieiabeis per maand voor bestaande woningen afgegeven
• Hoe haaibaar het is om iedereen die recht zou hebben een energieiabei er een te laten

krijgen hangt dus vanaf hoe de groep op inkomen wordt afgebakend Aandachtspunt is

hoe private verhuurders verplichtzouden kunnen worden een iabel aan te vragen voor hun

huurders

• Een energieiabei kostzo n 270 euro voor een bestaande eengezinswoning exi btw

Degene die de energieadviseur de opdracht geeft de woning te iaten labeien betaait het

iabei Deze kosten hangen samen met de verbeterde kwaiiteit van het energieiabei
• In het geval van huur moet in principe een woningeigenaar verhuurder een iabei

aanvragen of kunnen iaten zien ais deze er ai is op moment van verhuur

• Biijkt er geen Iabei te zijn bij het transactiemoment van verhuur dan kan de huurder de

verhuurder vragen aisnog een iabei aan te vragen De verhuurder kan kiezen om te

iabeien ^oetde verhuurder dat niet dan kan de huurder een handhavingsverzoek doen bij
de ILT De verhuurder krijgt dan een boete opgeiegd of kan aisnog een iabei registreren

maarkan ook een boete betaien Perl november2021 is het boetebedrag verhoogd
daardoor kan de situatie zich voordoen dat in de periode van 1 januari 2021 tot 1

november2021 een boete voor de verhuurder interessanter is dan de kosten van een

nieuw iabei

• Ais de verhuurder niet wii iaten iabeien kan een huurder een energieadviseur opdracht

geven Vaak vait het energieiabei dan slechter uit omdat de huurder niet aiie benodigde
info kan aanieveren bijv bouwtekeningen en facturen Er wordt dan gerekend met

forfaitaire waardes of bouwjaar Inschattingen zijn hierdoor altijd conservatief

• Wanneer het energieiabei ten tijde van de verhuur is veriopen omdat het Iabei ouder is

dan 10 jaar dan kan de huurder de verhuurder niet aanspreken voor het beschikbaar

stellen van een iabei Op het moment van start van de verhuur was er immers een iabei
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ii Bouwiaar

• Een mogelijk eenvoudiger alternatief is om niet naar energielabel te kijken naar woningen
vanaf een bepaald bouwjaaruit te sluiten Er zou bijvoorbeeld kunnen worden besloten om

enkel woningen met een recent bouwjaar in aanmerking te laten komen voor de regeling

Cijfers van het CBS laten zien dat huizen met bouwjaar vanaf 1992 bijvoorbeeld gemiddeld

significant minder energieverbruiken dan het gemiddelde verbruik van de huizen ervoor maar

op welk jaar de grens wordt gelegd is moeilijk te bepalen

Op welke oroep oericht

• Onderstaande tabel laat het gemiddeld gasverbruik zien per bouwjaar van de woning in 2021

bron CBS Duidelijk is dat het energiegebruik van woningen in een recenter bouwjaar

aanzienlijk minder gas gebruiken Ook als gecorrigeerd voor huishoudsamenstelling blijft het

verband grofweg even groot
• Wei weten we dat ereen relatief grote groep is met een ouder bouwjaar die wel in een relatief

goed geisoleerd huis woont Er is ook een significante spreiding tussen groepen binnen

eenzelfde bouwjaar Het bouwjaar is dan ook in elk geval een minder goede inschatting dan

het energielabel

gem verbruik per jaar totaal

m3

gem verbruik per jaar 1

persoonshulshouden met75

100m2 m3

Bouwjaar

Totaal 1190 S50

1000 tot 1946 1500 1110

1946 tot 1965 1300 1060

1965 tot 1975 1280 900

1975 tot 1992 1130 820

1992 tot 2006 1010 620

2006 tot 2013 830 530

2013 tot heden 700 470

Zi1n de oeaevens beschikbaar

Deze optie lijkt veruit het makkelijkstqua gegevensverzameling Van elke woning is het

bouwjaar beschikbaar

Grotere uitdaging is de argumentatie en juridische houdbaarheid van de afbakening
Waarom vallen goed geisoleerde huizen met een eerder bouwjaar wel onder de regeling

bijv Er zijn ook veel woningen met een ouder bouwjaar met een goed energielabel

W

1558750 00025



e Populatie toeslagen

Als proxy voor draagkracht kan aangesloten worden bij bestaande definities Bijvoorbeeld
de huishoudens die huurtoeslag zorgtoeslag of kindgebonden budget ontvangen

Het voordeel van deze optie is dat geen aparte check op inkomen uitgevoerd hoeft te

worden en dat een bestaande definitie voor huishouden gehanteerd kan worden

Een groot nadeel is dat er niet real time gegevens uitgewisseld kunnen worden met de

toeslagpopulatie Dus er moet een peildatum gekozen worden wat hele grote bezwaren

met zich meebrengtomdat er geen manier is om mensen weertoe te voegen of geld terug
te halen Bij de tegemoetkoming kinderopvang TTKO leidde dit tot rechtszaken

Een derde nadeel van deze optie is dat huishoudens die hun toeslagen moeten

terugbetalen als gevolg van wisselend inkomen dan ook hun recht op de energiekorting
verliezen Hierdoor zullen terugbetalingen die in de huidige toeslagensystematiek al voor

problemen zorgen groter worden Als wordt gekozen voor niet terugvorderen levertdit

een financiele prikkel om onterecht toeslag aan te vragen Deze moet weliswaar

terugbetaald worden maar het voordeel van de verlaagde energierekening blijft
behouden Dit ievertveei extra drukop de organisatie Toeslagen

De definitie van huishouden die binnen de zorgtoeslag wordt gehanteerd verschilt van de

andere toeslagen Zo ontvangen ook meerderjarige kinderen die bij hun ouders wonen

zorgtoeslag Het ligt daarom niet voorde hand om aan te sluiten bij de zorgtoeslag

f Hoe ziet de uitvoering van de afbakening emit

• Om de kwetsbare groep die in aanmerking komt voor het tariefplafond af te bakenen op

basis van de gekozen indicatoren e g WOZ waarden energielabels moet er een

database opgesteld en beheerd worden waarbij de huishoudens in deze groep gelinkt

worden aan postcode en huisnummer

• Er is een proof of concept applicatie waarmee aangetoond is dat het uitvoerbaar is om

deze gegevens indicatoren en adressen te koppelen Deze kent zowel de mogelijkheid om

handmatig adressen op te vragen als de optie om adressen geautomatiseerd te checken

• In de proof of concept applicatie kost het 0 001 seconden om een adres geautomatiseerd

op te vragen De afbakening kan dus voor 400 000 huishoudens per uur worden

opgevraagd door energieleveranciers De geautomatiseerde adrescheck vereist de

volgende gegevens als parameters van een GET request
o Postcode

o Huisnummer

o Toevoeging
• Dit leverteen respons op met daarin enkel de informatie of dit adres binnen de afbakening

valt Het is AVG compliant omdat ergeen persoonsgegevens uitgewisseld worden alleen

publieke adressen en of deze in aanmerking komen voor een tariefplafond
• De proof of concept applicatie is een simpele Flask webapplicatie van ongeveer 100 regels

geschreven in Python met een PostgreSQL database met daarin de energielabels en WOZ

waarden

• Indien publieke data wordt gebruikt wordt de database automatisch geactualiseerd door

andere organisaties die de data verzamelen en updaten
• De afweaina welke huishoudens in aanmerking komen voor de kortina vindt op een eerder

moment fen moaelHk door een andere instantie plaatsl en staat fiuridisch los van de

subsidie Ook het beheren van de database moet los gezien worden van het verstrekken

van subsidie aan de energieleveranciers Een vergelijking met de TVL gaat niet op omdat

bij die regeling juist de subsidieaanvrager zelf aan bepaalde criteria dient te voldoen om in

aanmerking te komen voor de subsidie waardoor de beslissing of aan die criteria wordt

voldaan daar wel bij de subsidieverstrekker ligt
• Die subsidietoekenning het besluit is dus dan gebaseerd op het verlies die het

aanvragende energiebedrijf steitte hebben geleden door het geven van de korting aan die

bepaalde huishoudens Het subsidiebesluit richt zich dus niet alleen niet tot de

huishoudens maar het bevat ook geen afweging met betrekking tot welke huishoudens

voor korting in aanmerking komen
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II Uitvoering energieleveranciers subsidies en per wanneer

Er zijn verschillende uitvoeringstaken die nodig zouden zijn bij de uitvoering van een sociaal

tariefplafond Daarom zijn er gesprekken geweest met verschillende instanties de Belastingdienst
het UWV en RVO Hieronder de verschillende uitvoeringstaken

• Door het op zich nemen van de subsidieverlening aan de energieleveranciers komt de

verantwoordelijkheid voor die subsidieverlening bij de uitvoerderte liggen maardat brengt
niet met zich mee dat de verantwoordelijkheid voor de afweging welke huishoudens in

aanmerking komen voor korting en de data die daarvoor worden gebruikt ook bij dezelfde

uitvoerder moet liggen Dit punt wordt nog ambtelijk betwist en dient nader te worden

uitgezocht worden doorde Landsadvocaat

• Het ontwikkelen en beheren van een dataset vraag le kan dus mogelijk door een andere

instantie uitvoerder worden gedaan dan de andere onderstaande taken voor uitvoerders 2 4

en 5 Dit resulteert in de resterende onderstaande taken voor uitvoerders en leveranciers

Uitvoerinastaak 1 energieleveranciers maken een raming van de benodigde voorschotten

• Per kwartaal bereken leveranciers het voorschoten geven dat door aan de

uitvoeringsorganisatie

Uitvoerinastaak 2 een uitvoerder maakt de subsidie over aan deca 60 energieleveranciers per

kwartaal half jaar en doet de afrekening

Indien voorschotontoereikend blijkt te zijn wordt een nabetaling uitgekeerd doorde uitvoerder

Indien het voorschotte veel is wordt dat weer opgehaald

Belastingdienst

Het verlenen van subsidies is geen primaire taak van hen Daarnaast kunnen de

systemen niet zomaar geld uitkeren in plaats van innen Dit komt in feite neer op een

soort van nieuwe toeslag belasting heffing Hiervooris altijd minimaal 2 jaar nodig

o

UWV

Geeftaan dat ze de expertise niet hebben om een subsidieregeling o b v

energieprijzen uit te voeren Als deze expertise beschikbaar wordt gesteld

bijvoorbeeld door RVO is het mogelijk om uitbetalingen te doen

o

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoordelijk is voorde brondata zoals eventueel bij

opties 4 en 5 De te nemen subsidiebesluiten zijn afhankelijk van de brondata eerder

in de keten Het bestuursorgaan blijft aanspreekbaar voor de gevoigtrekkingen die ze

maakt op basis van die data

o

Uitvoerinastaak 3 energieleveranciers bereken tariefplafond door aan afgebakende groep

• Energieleveranciers geven aan dat zij per 1 januari 2023 een afgebakende groep klanten

eenvaste korting kunnen geven Hierbij hebben zij aangegeven ook een eenvoudige
filtering aan te kunnen brengen Dit kan bijvoorbeeld zijn dat alleen huishoudens met een

variabel contract deze korting krijgen
• Het is op korte termijn niet mogelijk een dynamische korting te geven zoals een

prijsmaximum die afhangt van verbruik en tarief Op dit moment wordt onderzocht op

welke termijn dit wel mogelijk is

Uitvoerinastaak 4 er vindt een wettelijke controle plaats van de doorsluis van de subsidies van

energieleverancier aan huishoudens

• Het individuele subsidiebesluit ligt op niveau van de leveranciers en niet op die van

individuele huishoudens De controle van het subsidiegebruik vindt daarmee ook plaats bij
de ca 60 leveranciers
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• Accountantscontrole parallel met de NOW en TVL zou erookeen accountscontrole bij

energieleveranciers gevraagd kunnen worden

Beiastingdienst

Moet worden uitgezochto

UWV

Geeftaan dat ze de expertise niet hebben om een subsidleregeling o b v

energleprijzen uit te voeren Omdat het om slechts een klelne aantal klantrelatles gaat
is het waarschijnlijk wel mogelijk om dit uit voeren als deze expertise beschikbaar

wordt gesteld bijvoorbeeld door RVO

o

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoord De te nemen subsidiebesluiten zijn

afhankelijk van de brondata eerder in de keten Het bestuursorgaan blijft

aanspreekbaar voor de gevoigtrekkingen die ze maakt op basis van die data Omdat

de brondata niet goed aansluit vel huishoudens hebben geen energielabel vervuild is

kadasteren woz data is vervuild en vertraagd o a doorverkoop verhuur etc en

niet match met de doelgroep huishoudens zoals bij VVEs is dit een niet te nemen

verantwoordelijkheid Deze keten kan niet worden opgeknipt en dit model op basis van

proxy databases is volstrektonuitvoerbaar voor RVO

o

Uitvoerinastaak 5 een uitvoerder voert de bezwaar en beroepsmogelijkheden uit evenals de

communicatie

• De bezwaarmogelijkheden gelden alleen voor leveranciers aangezien zij de subsidie

ontvangen
• Wenselijk is wel een telefoonlijn of lets soortgelijks waar huishoudens terecht kunnen als

ze denken onterecht geen tariefplafond te ontvangen

Beiastingdienst

Heeft op korte termijn ook geen capaciteit voor het verwerken van bezwaar en

beroepsmogelijkheden van energieleveranciers of klachten van huishoudens

o

UWV

Geeftaan op dit moment geen capaciteit beschikbaar te hebben om grote aantallen

beroepen en bezwaren te behandelen o a door afhandeling NOW regeling Mogelijk

kan het dus alleen bezwaren van energieleveranciers verwerken maar geen klachten

of vragen van huishoudens

O

RVO

Niet uitvoerbaar indien RVO verantwoordelijk isvoorgehele uitvoeringsketeno
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Opiegger Vangnet voorkomen betalingsproblemenbru

ik
Bespreekpunt

1 Stemt de vierhoek in met het vender uitwerken van het verbod op afsiuiten nee tenzij in

combinatie met een vangnet Zie onderdeei 1 4

2 Stemt de vierhoek in met het voorstei om het pakket van vroegsignaiering en

schuidhuipverlening bij betalingsprobiemen te versterken Zie onderdeei 5

3 Wat wordt de woordvoeringslijn richting de APB en wiit u dit voorafgaand aan de APB per

brief meiden aan de Tweede Kamer en opnemen in de Troonrede

Onderdelen

1 Samenhang inzet voorkomen afsiuitingen van energie
2 Noodfonds

3 Aanpassing Regeling afsiuitbeieid voor kleinverbruikers van eiektriciteit en gas

4 Overbruggingsfaciliteit
5 Versterken traject preventie tot aan schuidhuipverlening
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1 Samenhang inzet voorkomen afsiuitingen van energie SZW FIN en EZK

• Ondanks het uitzonderlijke koopkrachtpakketen eventuele gerichte compensatie binnen de

energierekening zullen er alsnog huishoudens zijn waarvoor dit onvoldoende zal zijn om de

energierekening te kunnen blijven betalen Hiermee bestaat het risico dat het

energiecontract wordt opgezegd en dat deze huishoudens worden afgesloten
• Het kabinet heeft met energieleveranciers de intentie besproken dat er deze winter geen

energieafsiuitingen zullen zijn als gevolg van financiele problemen Dit vraagt uiteraard een

gezamenlijke verantwoordelijkheid en inzet vanuit huishoudens energieleveranciers en de

overheid

• Om deze situatie te voorkomen is het allereerstbelangrijk dat ingezet wordt op

energiebesparing Dit vraagt om een gedragsaanpassing denk aan de verwarming gebruik
van apparatuur en waar mogelijk ook besparende maatregelen zoals isolatie bij

koophuizen Huishoudens hebben hierbij dus tot op zekere hoogte zelfeen

verantwoordelijkheid
• De overheid kan afsiuitingen bij wanbetaling uitsluiten via een wettelijke route of via een

convenant onderdeel 3 Leveranciers kunnen echter niet zomaar worden gedwongen iets

te leveren waarvoor niet wordt betaald Naast een afsiuitverbod is daarom een vangnet

nodig bestaande uit een overbruggingsfaciliteit voor leveranciers en een noodfonds voor

huishoudens waarvoor een coulante betalingsregeling geen opiossing is

• Voorstel is om indien een huishouden zijn energierekening niet kan betalen de volgende
route te bewandelen

o Stap 1 energieleverancier neemt persoonlijk contact op met het betreffende

huishouden en biedt actief een coulante betalingsregeling meervoorde hand ligt
een betalingsregeling van niet minder dan 6 maanden waarbij geldt dat de

energieleverancier zijn klanteen redelijke termijn geeft die past bij deze

bijzondere omstandigheden om aan zijn financiele verplichtingen te voldoen aan

Mocht hier niet op gereageerd worden dan treft de energieleverancier een

huisbezoek Ook geeft de energieleverancier een vroegsignalering door aan de

gemeente Kortom energieleverancier doet uiterste inspanning om de klantte

bereiken en tot een coulante betalingsregeling te komen
■ Als energieleveranciers op grotere schaal coulante betalingsregelingen

bieden kan dit voor leveranciers een liquiditeitsprobleem vormen Daarom

wordt een overbruggingsfaciliteit uitgewerkt waarbij de overheid

leveranciers van liquiditeit voorziet onderdeel 4

■ PM kunnen energieleveranciers ook hulp aanbieden rondom bespaarcoach

wijzen op regelingen etc

o Stap 2 Mocht dit geen soelaas bieden staat een beroep op het noodfonds open

onderdeel 2 Zowel een huishouden kan aanvraag doen als doorgeleiding via

energieleverancier of hulpinstanties
■ PM toets vooraf

bru

Ik

• Toets op 1 inkomen 150 sociaal minimum en 2 relatie

inkomen met energiekosten 20

• Toets op inzet energieleverancier
• Compensatie kan wel met terugwerkende kracht plaatsvinden Er is

hier tijd voor gelet op dat traject afsiuiting langdurig is

• PM vormgeving en uitvoerder

■ PM Is contact met mensen nodig of kan dit ook buiten mensen om

o Stap 3 er zijn 3 situaties waarin noodfonds geen soelaas biedt Ongeacht situatie

blijft doorlevering van toepassing Enkel in situatie van fraude kan er worden

afgesloten
Als huishouden niet voldoetaan voorwaarden energieleveranciers blijven
doorleveren maar huishoudens bouwen schulden op onderdeel 3

Als energieleverancier niet meewerkt wel toewijzing noodfonds maar

kosten op basis van energieleverancier OF door blijven leveren maar geen

compensatie energieleverancier
• PM prikkel inbouwen voor energieleveranciers om maximale te doen

Als noodfonds niet voldoende is schuldhulpverlening doorleveren reeds

op basis van huidige afsiuitregeling
• Onderdeel 5 Versterken traject preventie tot aan

schuldhulpverlening
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2 NoDdfonds FIN en SZW

Aanleiding
« Als gevolg van de hoge energieprijzen komen huishoudens in betalingsproblemen Uiteindelijk

kandit ertoe leiden dat zij worden afgesloten van gas elektra

• Afgelopen maanden is er overleg geweesttussen de energieleveranciers FIN SZW en EZK

Hierbij is onder andere gekeken naar het oprichten van een noodfonds

• Deze week hebben de energieleveranciers een voorstel gedaan voor een noodfonds voor een

brede groep tot 2 6 min huishoudens

• In reactie is door SZW EZK en FIN een ambtelijke variant uitgewerkt van een noodfonds dat

gericht is op een gerichtere groep huishoudens die al in de problemen zit Dit doet beter recht

aan het brede pakket koopkrachtmaatregelen dat ook in werking treedt waarvan de

reservering voor het noodfonds een klein onderdeel is moet echt als vangnetfungeren Dit

vraagt nadere uitwerking
• Over beide voorstellen vindt vrijdagochtend een bestuurlijk overleg plaats

bru

Ik

Kern

De energieleveranciers hebben een voorstel uitgewerkt om twee groepen huishoudens toegang

te geven tot het noodfonds

1 huishoudens die risico lopen op afsiuiting door betaalbaarheidsproblemen De huidige

schatting gaat uit van maximaal 2 6 min huishoudens maar het voorstel is niet

begrensd spoor 1

2 huishoudens die direct dreigen afgesloten te worden vanwege niet betalen 20 000

100 000 huishoudens spoor 2

Flet voorstel van de energieleveranciers gaat zeer ver budgettair beslag geschat tussen 0 5 en

6 miljard euro Er is geen heldere toegangspoorten eris voor huishoudens vooraf niet

duidelijk of zij achteraf zullen kwalificeren De regeling leidt tot ongecontroleerde voorschotten

aan grote groepen mensen zonder dat er een idee is hoe dit gecontroleerd zou moeten worden

In het voorstel van de energieleveranciers wordt er niets teruggevorderd Op deze manier

wordt een geheel nieuwe toeslag ingericht zonder dat er zicht is op een uitvoerder

Ambtelijk SZW EZK RN zijn randvoorwaarden geformuleerd waaraan een eventueel

noodfonds moetvoldoen Op basis hiervan wordt het voorstel voor een noodfonds verder

uitgewerkt
Deze randvoorwaarden zijn

1 De energieleverancier heeftalle mogelijkheden uitgeput en er is medewerking vanuit

het de client er is een coulante betalingsregeling aangeboden er is een melding

gemaakt bij de gemeente t b v vroegsignalering er is gepoogd de burger thuis te

bereiken

2 Flet huishouden wordt voor uitkering uit het fonds getoetst op draagkracht hierbij
wordt gekeken naar inkomen en energiekosten Bijvoorbeeld inkomen 150 sociaal

minimum en energiekosten 20 van het huishoudbudget
3 Energieleveranciers dragen een substantieel deel van de kosten van huishoudens die

worden aangemeld bij het noodfonds

4 Flet voorstel moet beheersbaar zijn en budgettair passend in de bredere context van

een omvangrijk koopkrachtpakket waarvan dit een laatste vangnet is Voor een

noodfonds is 50 min gereserveerd bij de augustusbesluitvorming
Een noodfonds dat voldoetaan de bovenstaande randvoorwaarden richt zich op de groep die al

echt in de knel zit Een dergelijke invulling past bij het bredere instrumentarium van SZW zie

agendapunt 2 waarmee wordt voorkomen dat huishoudens worden afgesloten
Voordateen dergelijk meer gericht fonds met toets op toegang aan de voorkantaangekondigd
kan worden moeten nog een aantal knelpunten worden uitgewerkt Flet belangrijkste knelpunt
is welke partij in vroeg stadium de toets voor uitkering uit het fonds kan uitvoeren

Toelichting
Voorstel energieleveranciers
• De energieleveranciers stellen voorom twee groepen huishoudens toegang te geven tot het

noodfonds 1 huishoudens die risico lopen op afsiuiting en 2 huishoudens die direct dreigen

afgesloten te worden vanwege niet betalen

• Fluishoudens uit de eerste groep melden zich vrijwillig bij het noodfonds en geven op een kort

formulier aan wat het verschil is tussen hun oude lage en nieuwe hoge termijnbedrag
Vanaf het moment van opgeven betalen zij het oude termijnbedrag Energiebedrijven

ontvangen via het noodfonds direct compensatie voor het niet ontvangen termijnbedrag en het

huishouden wordt niet afgesloten De aanvraag wordt na 5 weken gecontroleerd door het

noodfonds Indien het inkomen boven de beslagvrije voet ligt wordt de steun stopgezet Flet

onterechte uitgekeerde bedrag wordt niet teruggevorderd
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• De tweede groep huishoudens wordt door de energieleveranciers aangemeld bij hetnoodfonds

Deze keertde energierekening voor een half jaar uit aan de energieleveranciers en deze

huishoudens worden niet afgesloten De aanvraag wordt na 5 weken gecontroleerd doorhet

noodfonds Indien het inkomen boven de beslagvrije voet ligt wordt de steun stopgezet Met

onterechte uitgekeerde bedrag wordt niet teruggevorderd
• Het voorstel van de energieleveranciers vinden wij zeer risicovol onwenselijk Wij voorzien in

iedergeval de volgende knelpunten
o Gerichtheid Er is sprake van een instrument waarbij huishoudens door niet te betalen of

door een formulier in te vullen tegemoet worden gekomen Het is onduidelijk of je hiermee

de juiste huishoudens bereikt Het is bovendien voor huishoudens niet goed in te schatten

of zij kwalificeren aangezien heldere criteria op dit moment ontbreken

o Uitvoerbaarheid Er is op dit moment geen bestaande uitvoeringsorganisatie aangewezen

om controles uit te voeren Het nieuw op te richten noodfonds heeft niet de capaciteit om

voorca 600 duizend huishoudens controles uit te voeren Ook is er onvoldoende capaciteit
voorde afhandeling van beroep en bezwaar

o Aanzuigende werking Omdat er niet wordt teruggevorderd is er kans op grote

aanzuigende werking
o Budgettaire beheersbaarheid Hetfonds heeft geen budgettair plafond open einde

karakter De energiebedrijven verwachten ca 1 miljard aan uitgaven uit het noodfonds

We hebben geen onderbouwing ontvangen van deze raming en hebben deze niet kunnen

toetsen Er is incidenteel 50 miljoen gereserveerd voorditdoel bij de

augustusbesluitvorming
o Juridische houdbaarheid Het is onduidelijk in hoeverre de vormgeving van het fonds

voldoetaan wet en regelgeving bijv staatssteunregels en privacywetgeving

bru

ik

Ambtelijke uitwerking randvoorwaarden

Gegeven de samenhang met andere stappen is het noodfonds voor huishoudens waarvoor acute

afsiuiting dreigt Dit leidt tot onderstaande uitwerking op hoofdlijnen Deze zal indien gewenst
komende week verder worden uitgewerkt

■ Voor burgers betekent dit

o Je wordt aangemeld bij het noodfonds doorde energieleverancier i p v dat

daadwerkelijk tot afsiuiting wordt overgegaan

o Na aanmelding vindt z s m binnen 1 maand een toets plaats of je daadwerkelijk in

aanmerking komt voor het noodfonds Hierbij wordt getoetst of

■ De energiekosten meer dan 20 van je besteedbaar inkomen bedragen
■ Het inkomen lager is dan de vastgestelde inkomensgrens bijv 150 sociaal

minimum

■ Indien het huishouden doorde gestegen energierekening een inkomen

overhoudt lager dan de beslagvrije voet dan wordt het huishouden

geaccepteerd ookals de energierekening minder dan 20 van het inkomen

betreft Dit maakt het uitvoeringstechnisch wel complexer
o Geen toets achteraf Voordeel Geen terugvordering nodig

■ Voor energieleveranciers betekent dit dat zij compensatie krijgen voorde kosten die doorlopen
door het niet afsiuiten uitkering uit noodfonds indien zij aan de voorwaarden voldoen

o Stevige inspanningsverplichting aan de voorkant

■ betalingsregeling aanbieden

■ nadrukkelijk contact leggen tot huisbezoeken aan toe

■ vroegsignalering naar gemeenten
o De energieleveranciers leveren een vastgestelde bijdrage aan het noodfonds 25 tot

50 Hierdoor wordt het risico gedeeld en is er een prikkel om niet alle huishoudens

aan te melden voor het noodfonds

■ Voor de Rijksoverheid betekent dit dat een financiele bijdrage aan het fonds geleverd wordt

o De raming van de kosten is nog niet beschikbaar Deze zal moeten worden uitgewerkt
voordateen besluitkan worden genomen

o Bij de augustusbesluitvorming is 50 miljoen euro gereserveerd voor een bijdrage aan

dit fonds De doelgroep moetstreng afgebakend worden om binnen dit budget te

blijven
o Gezien gewenste voorwaarden is een open einde karakter voor het fonds bijna

onvermijdelijk Hiervoor dient voor inrichting van hetfonds te worden vastgelegd welke

departementen aan de latstaan bij dreigende overschrijding
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Openstaande vragen

Op dit moment staan o a onderstaande vragen nog open Deze worden komende week vender

uitgewerkt

ik

■ Wie kan toegang tot noodfonds voor huishoudens toetsen gemeenten UWV RVO

Belastindienst Geldfit De precieze vormgeving van het fonds zal in samenspraak metde

desbetreffende uitvoerder uitgewerkt moeten worden

■ Welke mogelijkheid wordt er geboden tot beroep en bezwaar Hoe zorgen we ervoor dat het

Noodfonds voldoende capaciteit heeft om dit af te handelen

■ Wat gebeurt er met huishoudens waarvoor op dit moment ene betalingsregeling is getroffen
■ Is het Noodfonds ook toegankelijk voor huishoudens die hun jaarafrekening ontvangen en een

hoge naheffing krijgen
■ Wat gebeurt er met huishoudens waar geen contact mee kan worden gevonden
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3 Aanpassing Regeling afsiuitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit gas en

warmte EZK
bru

ik

Mogelijkheden binnen het afsiuitverbod

NB Onderstaande mogelijkheden binnen het afsiuitverbod staan los van de te maken keuzes en

omvang van het noodfonds Noodfonds is wel nodig aan de achterkant als aanvulling op de

0verbruggingsfa ciUteit

Huidige situatie

• De Elektriciteitswet 1998 de Gaswet en de Warmtewet bevatten grondslagen voor het stellen

van regels betreffende het afsiuiten van kleinverbruikers

• Deze regels zijn neergelegd in de Regeling afsiuitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit

en gas en in de Warmteregeling Beide regelingen bevatten een bijzonder regime met extra

voorwaarden voor het afsiuiten van kleinverbruikers gedurende de winterperiode de periode
van 1 oktobertot 1 april

• Het bijzonder regime schrijft nu voor dat

o Doelgroep de energieleverancier mag een kwetsbare consument gezondheidsrisico s

en of een consument die heeft verzochtom schuldhulpverlening niet afsiuiten

o Inspanningsverplichting Energieleveranciers zijn verplichttot het versturen van een

herinnering het wijzen op de mogelijkheid van schuldhulpverlening en de verplichting voor

de leverancier of netbeheerder om zich in te spannen tot het leggen van contact met de

kleinverbruiker

• Het bestaande regime kan tijdelijk aangepast worden op twee manieren

1 Via de wettelijke route door een tijdelijke verbreding van het afsiuitverbod

2 In parallel in de praktijk gebracht via een convenantop basis van vrijwilligheid van de

energieleveranciers

1 Wettelijke route tijdelijke verbreding afsiuitverbod

Voorstel

• Het is mogelijk om op korte termijn de regelingen rondom het afsiuitbeleid voor

kleinverbruikers van elektriciteit en gas aante passen voor de periode 1 oktober2022 1 april
2023 Deze aanvulling behelst

• Vergroting doelgroep De situatie van wanbetaling voorkomtook dat afsiuiting van een

kleinverbruiker^ in allegevallen uitgesloten wordt

• Aanvullende inspanningsverplichting Aan de bovengenoemde inspanningsverplichting
wordt toegevoegd de verplichting voorde leverancier om bij het versturen van een

herinnering tevens aan de kleinverbruiker een aanbod te doen tot het treffen van een

betalingsregeling voor een periode van 6 maanden

• Om nadeelcompensatie te voorkomen vereist een dergelijke aanpassing een

overbruggingsfaciliteit voor energieleveranciers zie onderdeel 4

Voor en nadelen

Voor een tiideliike aanpassing die van toepassing is op het stookseizoen 1 oktober 2022 1

april 2023 is geen lang wetstraject vereist

De regeling kan worden gehandhaafd door ACM hiermee zijn aile energieleveranciers verplicht
om zich aan de aanvullende eisen te houden

De regeling waarborgt een gelijk speelveld voor energieleveranciers doordat zij gebonden zijn
aan dezelfde regels

Kan tot verslechterde relatie met en of negatief beeld van de energieleveranciers leiden

De afnemer bouwt als gevolg van deze maatregel een schuld op gedurende de periode van

wanbetaling waar deze schuld niet weggewerkt kan worden door middel van een langere

betalingsregeling is aanvullend beleid nodig vanuit het sociale domein

Resterende acties en uitzoekounten

• [EZK] Gesprekken met stakeholders de wet schrijft voor dat ACM Netbeheerders en

Consumentenorganisaties geconsulteerd dienen te worden Deze gesprekken dienen nog

gepland te worden Bij besluit om een dergelijke maatregel uit te werken zal dit op korte

termijn georganiseerd worden

^
een afnemerals bedoeld in artikelSSa eerstelid van de Elektriciteitswet 199S ofartikel 43 eerste lid van de Gaswet

Kleinverbruiker omvat alleafnemersmet een aansi uiting opeenelektriciteitsnetmet een tot ale doo riaatwaande van ten

hoogsteSxSOA een aansluiting op een gasnetmet een totale maximale capaciteit van ten hoogste40 m3 n per uurofeen

aansluiting op een warmtenetvan ten hoogste PM
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[EZK] Risico inschatting nadeelcompensatie energieleveranciersbru

ik
2 Convenant vrijwillige afspraken met energieleveranciers

In plaats van een wettelijke verplichting kan eventueel tot deze geimplementeerd is gekozen
worden om een convenant tussen energieleveranciers en het Rijkte sluiten waarin

prestatieafspraken in lijn met bovenstaande wettelijke route gemaakt worden met de

leverancier

Voor en nadelen

Beeldvorming voor het Rijk en energieleveranciers is positief ze zijn er samen uitgekomen

Convenant kan niet door ACM worden gehandhaafd
Politiek afbreukrisico er kan niet gegarandeerd worden dat alle energieleveranciers welke niet

allemaal bij ENL zijn aangesloten en varieren in capaciteit handelingsperspectief

inspanningsverplichting aan het convenant deelnemen en op eenzelfde manier invulling aan de

afspraken kunnen zuiien geven Hierdoor kunnen schrijnende gevallen ontstaan en mensen

alsnog worden afgesloten
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4 OverbruggingsfacMiteit EZK

Aanleiding
• Het kabinetwii enerzijds voorkomen dat klanten van energiebedrijven die hun rekening tijdelijk

niet kunnen betalen worden afgesloten van energievoorziening Anderzijds wil men voorkomen

dat door de wanbetalingen energiebedrijven omvallen dooreen liquiditeitstekort
• Voorgesteld wordt om gedurende het stookseizoen Cl oktober 2022 1 april 2023j een

kredietfaciliteit in te richten voor energiebedrijven die zondereen dergelijke maatregel door

wanbetaling van hun afnemers die onder de wettelijke categorie kleinverbruikers ^ vallen als

gevolge van het verankeren van hetafsiuitverbod in liquiditeitsproblemen komen

bru

ik

Voorgesteld instrument

• Als de leverancier door het afsiuitverbod inkomsten mist doordat zij energie door moeten

leveren en klanten hun rekeningen tijdelijk niet kunnen betalen zorgt de OverbruggingsfacMiteit
ervoor dat er gedurende deze periode geen liquiditeitsprobleem bij de leverancier ontstaat De

faciliteit wordt vormgegeven in de vorm van een gesubsidieerde lening Terugbetaling van de

kredietfaciliteit gebeurt in maximaal 6 jaar
• In ruil voor de kredietfaciliteit eist de overheid dat klanten die hun rekening niet kunnen

betalen niet zullen worden afgesloten van de energievoorziening en dat de leverancier hun

contract niet gedurende deze periode opzegt zie Aanpassing Regaling afsiuitbeleid voor

kleinverbruikers van elektriciteit gas en warmte

• Hierdoor bouwt de energieleverancier een vordering op op de klant Doordat de leningsfaciliteit
een ruime aflostermijn kent max 6 jaar kan de leverancier ook coulant optreden in

aanbieden van een betalingsregeling met een langere looptijd Hierbij zouden voorwaarden

kunnen worden verbonden aan de maximale hoogte van de betaling doorde consument

• Op basis van de Elektriciteitswet is het mogelijk om de doelgroep waaraan doorgeleverd moet

worden te verbreden van particulieren naar particulieren en ondernemers alle

kleinverbruikers in het handelsregister Binnen de groep ondernemers is onderscheid

mogelijk naar de omvang van mkb ers micro klein middelgrote op basis van jaaromzet en

balansomvang Zie dienen echter nog wel een kleinverbruiker te ziin

• NB Deze faciliteit is geen fonds en kan niet voor herkapitalisatie van de leverancier viorden

gebruikt Het ziet alleen op de liquiditeitsbehoefte vande energieleverancier en het voorkomen

van afsiuiting van kleinverbruikers huishoudens zzp ers en zeer kleine energiearme
mkb ers

Leninasvoorwaarden en budaettair beslaa

• De gesubsidieerde lening wordt toegekend aan de energieleverancier tegen een verlaagd

rentepercentage [PM]^ met looptijd van maximaal 6 jaar
• Het totale kredietbedrag per begunstigde mag niet meer bedragen dan

o i 15 van de gemiddelde totale jaaromzet in Nederland van de begunstigde over de

laatste drie afgesloten boekhoudkundige perioden
o of ii 50 van de energiekosten over de twaalf maanden voor de maand waarin de

steunaanvraag Is ingediend
• De subsidie in de vorm van een lening zal uitstuitend worden gebruikt om

overbruggingsleningen in overeenstemming met paragraaf 2 3 liquiditeitssteun in de vorm

van gesubsidieerde leningen van het Tijdelijke crisiskader voorstaatssteunmaatregelen ter

ondersteuning van de economie na de Russische agressie tegen Oekraine te verstrekken aan

energieleveranciers Hiermee is naar verwachting de regeling in reactie op de huidige crisis als

op grond van artikel 107 lid 3 punt b VWEU verenigbaar met de interne markt te

beschouwen

Uitvoerina door RVO

De kredietfaciliteit

• De structuur van de faciliteit voIgt die van de RVO bekende financieringsinstrumenten de

wettelijke vormgeving van de kredietfaciliteit met daarbij een modelovereenkomst

^
Een afnemeralsbedoeld in artikel 95a eenste lid van de Elektriciteitswet 1993 of artikel 43 eerste lid van de Gaswet

Kleinverbruikeromvat alleafnemersmet een aansluiting opeenelektriciteitsnetmet een totale doorlaatwaarde van ten

hoogste3x80A een aansluiting op een gasnetmet een totale maximale capaciteit van ten hoogste40 m3 n per uurofeen

aansluiting op een warmtenetvan ten hoogste
^
Het verlaagde rentepercentagedienttenminstegelijkte zijnaan het basispercentage eenjaarsIBORofgelijkwaardig dat

beschikbaar is hetzlj op 1 februarl 2022 hetzij op het momentvan de aanmelding vermeerderd met de kredietrlsico opslagen
zoals genoemd in TCFartikel 50 b l Zie CL2022X0324NL0010010 0001 cp 1 1 feurooa eu^
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• Afspraak met EZK is dat RVO vooral bij de modelovereenkomst aan tafel zit In die

modelovereenkomstzitten de concrete elementen die het mogelijk maken zorgvuldig en

efficient uit te kunnen voeren

bru

ik

Beoordeling
• De basis voor de kredietomvang wordt bepaald door de post oninbare vorderingen van een

leverancier De accountant van de leverancier controleert die standaard al bij goedkeurende

verklaring De RVO kan een extra verklaring vragen m b t het compliant zijn aan de wettelijke

regeling

Voor en nadelen en biikomende risico s De regeling is op korte termijn uitvoerbaar

De regeling creeertfinanciele rust bij energieleveranciers

Doordat de regeling als overbrugging geldt is het mogelijk om een duurzame opiossing via de

energierekening voor winter 2023 te komen

Er is flankerend beleid nodig om onhoudbare stapeling van schulden bij huishoudens te

voorkomen Zie Noodfonds en Versterken trajectpreventie tot aan schuldhulpveriening

Deze kredietfaciliteit kan nooit i v m staatsteunregels gebruikt worden voor herkapitalisatie
van energieleveranciers

Met name kleinere intermediair partijen in de energiemarkt zullen vanwege een meer riskante

bedrijfsvoering en bedrijfsmodel naar verwachting onder hoge tijdsdruk een aanvraag doen bij
deze kredietfaciliteit Fouten in de aanvraag kunnen tot te late uitbetaling leiden waar ook

mogelijk faillissement van het gevolg kan zijn met maatschappelijke onrust tot gevolg

Resterende acties en uitzoekpunten

• [EZK ism FIN] Budgettair beslag er dient een raming gemaakt te worden van het

budgettaire beslag en een rentepercentage gehanteerd te worden

• [EZK] Staatssteun Regeling dient genotificeerd te worden bij de Europese Commissie PVEU

staat klaar om de regeling snel door te geleiden
• [RVO] ICT systemen er dient verkend te worden wat de benodigde termijnen zijn om ICT

ondersteuning bij RVO gereed te krijgen
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5 Versterken traject preventie tot aan schuldhulpverlening SZW

Binnen spoor 2 is lijn 3 de route die zich richt op de preventie van schulden tot de

schuidhuipverlening Daartoe komen lijn 1 afsiuitbeleid en iijn 2 noodfonds qua volgordeiijkheid
eerstin beeidvooreen huishouden In de communicatie is het benoemen van de energietoeslag en

de energiecompensatie spoor 1 ook belangrijk

bru

ik

Voor elk deal van de route van preventie naar schulden worden voorstellen gedaan die kansrijk

zijn op korte termijn Met andere woorden schulden moeten echt het sluitstuk worden Er liggen
diverse kansen binnen deze lijn Er wordt onderscheid gemaakttussen
• Preventie het voorkomen van schuiden door bewustwording energie toesiagen en

energiebesparende maatregeien
• Vroegsignaiering het tijdig in contact komen en het op het netviies hebben van huishoudens

die dreigen in de problemen te komen Deze worden zo vroeg mogeiijk ondersteund

Energieleveranciers geven aan dat zij zelf meerkunnen doen als vroegsignaieringspartner ais

er meer perspectief is bij gemeenten qua hulpaanbod is dan nu Gemeenten geven aan dat ze

onvoidoende in staat zijn om het hulpaanbod te verbeteren als gevolg van beperkte middelen

Er liggen diverse concrete kansen

• Doorverwijzing naar hulp het beschikbaar hebben van voldoende capaciteit om bereikbaarte

zijn voor hulpvragen van mensen

• Ondersteuning niet professionele hulp het beschikbaar maken van actueel opieidingsmateriaal
voor vrijwilligers om goede ondersteuning te bieden aan mensen met een hulpvraag

• Gemeentelijke schuldhulpverlening effectievere inzet van de gemeentelijke

schuldhulpverlening om te voorkomen dat mensen perspectief verliezen

Financiering van onderstaande maatregeien komtvoort uit onderuitputting in 2022 en eerder

gereserveerde bestaande middelen voorarmoede en schuldhulpverlening

1 Preventie

Wat gaan we doen Benodigd Dekking
1 1 De Nederlandse Schuldhulp Route NSR zorgt
samen met SchuldenlabNL dat deze winter

huishoudens meer inzicht krijgen in hun financiele

positie Dit doen zij samen met een coalitie van

diverse partners zoals de Alliantie van Vrijwilligers

werkgevers banken wsnp bewindvoerders

gerechtsdeurwaarders schuldeiserscoalitie etc

350 000 2022 350 000 2022

Budget PDV SZW

PM mogeiijk nog extra

subsidie voIgt
donderdag

1 2 Samen met medeoverheden zetten we in op

meer besparing en verduurzaming Daartoe zijn er

al vele publieke en private initiatieven en

Rijksmiddelen Deze zijn ook in de tweede helft van

2022 inzetbaar Gemeenten zijn door de minister

voorVRO opgeroepen om in te zetten op de

laagdrempelige energiebesparende maatregeien die

nog voorde aankomende winter uitgevoerd kunnen

worden

Nvt bestaande

processen

1 3 De landelijke campagne Zet ook de knop om

gaat niet alleen over besparen en verduurzamen

maar meldt waar huishoudens terecht kunnen bij
vraqen over betalinqsproblemen

Nvt bestaande

processen

2 Vroegsignaiering
Wat gaan we doen Benodigd Dekking

2 1 Nieuwere en betere signalen delen door

energieleveranciers en andere vaste lasten

partijen aan gemeenten betere kwaliteit

maandeliiks melden toevoeqen spoedmeldinq

Nvt

2 2 Gemeenten krijgen meer middelen om

vroegsignaleringssignalen beterop te pakken er

vindt meer persoonlijk contact plaats en

huishoudens worden beter begeleid

15 20 miljoen
2022

25 miljoen
2023

15 20 miljoen 2022

Flankerend beleid

2022

25 miljoen 2023

Flankerend beleid

envelop coalitieakkoord
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2023

augustusbesluitvorming
PMl

donderdagochtend

voigtnog overleg met
VNG

PM beschikbare

dekking
vroegsignalering en

bijzondere bijstand

afhankelijk van

uitkomst

energietoeslag
studenten

bru

ik

3 Doorverwijzing naar hulp
Wat gaan we doen Benodigd Dekking

3 1 We zorgen ervoor dat de hulplijn voor mensen

met geldzorgen die 0800 115 bellen altijd wordt

opqenomen fopschalen telefoonliln NSR Geldfit

1 8 miljoen
2022 2023

1 8 miljoen
2022 2023

Budget PDV SZW

3 2 We zorgen ervoor dat voldoende lokale

vrijwilligers beschikbaar komen voor mensen die

hulp nodig hebben Losse initiatieven worden

gekoppeld aan de NSR We zorgen ervoor dat zo

veel moqelijk partijen meedoen

Nvt onderdeel

van het

hierboven

genoemde
subsidiebedraq

3 3 We zorgen dat er voldoende voorzieningen in

natura zijn voor kinderen met een extra impuls op
bestaande reqelinqen

1 miljoen
2022

1 miljoen 2022

Budget PDV SZW

4 0ndersteuning niet professionele hulp
Wat gaan we doen Benodigd Dekking

4 1 We zorgen ervoor dat vrijwilligers e a

voldoende toegerust zijn om mensen te

ondersteunen bij het begeleiden bij

betalingsproblemen maar ook bij verduurzaming
en besparing Dit vraagt om een digitaal

opieidingpakket toolbox Dit wordt in

samenwerkina met het Nibud cedaan

200 000 2022 200 000 2022

Budget PDV SZW

5 Gemeentelijke schuldhulpverlening
Wat gaan we doen Benodigd Dekking

5 1 Als andere lichtere hulp niet toereikend is

zorgen we ervoor dat mensen met problematische
schulden altijd terecht kunnen bij de gemeentelijke

schuldverlening De hulp aan mensen die al in de

schuldhulpverlening zitten mag niet worden

beeindigd Dat betekent

Bestaande schuld en betalingsregelingen
worden niet beeindigd voor mensen die in de

problemen komen door de energierekening
Nieuwe schuld en betalingsregelingen moeten

mogelijk blijven voor mensen die in de

problemen komen door de energierekening

15 20 miljoen

bijzondere
bijstand
2022

10 miljoen
ophogen

waarborgfonds
2023

15 20 miljoen
Flankerend beleid 2022

10 min flankerend

beleid 2023

augustusbesluitvorming
PM beschikbare

dekking

vroegsignalering en

bijzondere bijstand

afhankelijk van

uitkomst energietoeslag
studenten

Het risico dat mensen niet langer afbetalen wordt

gedekt uit het Waarborgfonds Dit zal breder zijn

dan nu het geval is Het gaat dan om

De groep mensen aan wie saneringskredieten
wordt verstrekt neemt toe meer mensen met

problematische schulden

Het afdekken van betalinqsrisico s van andere
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instrumenten zoals sociale leningen en

herfinanciering van betalingsregelingen Deze

instrumenten zijn gericht op het opiossen van

problematische schulden

Aanvullende middelen zijn nodig voor maatwerk

bru

ik

Dit kan afhankelijk van de individuele

omstandigheden worden geregeld zoals via

bijzondere bijstand of een sociaal krediet

Gemeenten moeten hiervoor voldoende middelen

hebben anders kan de begroting van mensen niet

sluiten worden gemaakt

5 2 Rijk gemeenten en schuldhulpverlening sluiten

convenant intentieverklaring Strekking we zeggen

geen enkele schuldregeling op als mensen door

energiekosten niet langereen sluitende begroting
hebben Manifestpartijen doen daaraanook mee

Nvt
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Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Vragen antwoorde fractievoorzitters

zaterdag 17 September 2022 16 24 42

2 Vormaevino Variant dory

2 r^cht^rcirorid intsrnl Vsrisnt terisffildfond voor EZK docx

3b_Vr3QCL b6drijv6fi huishoud6Ji£ dQCX

4 Concept dekkinasooties docx

fi Vrsofin frsctisvoorzjttBfs firi6rQi6 int6nsifif mkb docx

7 Vraacs eneraiecompensatie maatschappeiiike sectoren docx

Vranen 16 flg dnf y

Hoi Sigrid

Hieronder de vragen die we hebben uitgezet en bijgevoegd met dank aan ai onze sneile

collega s de eerste antwoorden

Niet aiies is binnen en hier en daar ook in concept
We iopen je straks even door eea been

Tot straks

Persoonsgegevens

1 Wanneer kunnen de energieieveranciers een piafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren

2 Hoe ziet de variant van het energiepiafond eruit

a Inventarisatie orde grootte paramet
b Vergelijk variant PvdA GL

c In kaart brengen aantaiien HHs geraak voiiedig gebruik gedekt
d Hoe concreet kunnen we worden op maandag dinsdag

3 Doorrekening effecten tariefpiafond tov EB in augustus pakket
a Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant

b Verdeling bedrijven huishoudens
c Worden zeifde aansiuitingen geraakt door EB maatregelen als door piafond Is dat

kieinverbruik

4 Overzicht dekking van tariefpiafond obv eerder concept notitie inci tabel koopkracht
maatregelen die meest inwisselbaar zijn

5 Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen en verordening
op terugsluis aan huishoudens via bijv tariefpiafond

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties ziJn
generieke tekst zoals aangekondigd kan worden dinsdag

ers

er en

7 Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

a Wat speelt er Wat zou kunnen

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie

etc nog even delen want was nog niet bekend
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Beschrliving variant tariefplafond

Algemeen

• Er komt een tijdelijk tariefplafond voor de duur van 12 of 6 maanden bij start 1

november

• We werken met een variant met een vaste prijs voor electra kWh en gas m3 voor huishoudens

tot een bepaald maximumverbruik

• Dit prijsplafond moet op substantieel niveau worden vastgesteld zodat bij dalende prijzen

plafond buiten werking treedt Dit helptook tijdelijkheid
• Voor huishoudens met vaste contracten onder het prijsplafond blijven oude contracten gelden

Hiervoor mogen geen kosten in rekening worden gebracht door leveranciers bij de

subsidieregeling voor het tariefplafond
• Daartoe wordt een variabel subsidiebedrag afhankelijk van de marktprijzen verstrekt aan

leveranciers om te compenseren

• Dit subsidiebedrag wordt berekend over het eerste verbruik tot X m3 en Y KW per huishouden

Voor het meer verbruik wordt de vrije prijs van de ieveranciertoegepast
• Varianten nu ter tafel zijn 700m3 gas en 1650 KWh 1000 m3 gas en 1800 kWh 1500 m3 gas

en 3300 kWh

• Belangrijk is dat het volume zo gesteld wordt tov gemiddelde gebruik zodat er

besparingsprikkels blijven Hier zit ookeen relatie met niveau plafond
• RVO voert een subsidierelatie uit met de ca 60 energieleveranciers om de meerkosten aan te

zuiveren

• Leveranciers verwerken het tariefplafond direct bij de start van de regeling in de lagere

termijnbedragen Waarbij het prijsplafond naar rato van het verwachte verbruik wordt

toegepast

Compensatie leveranciers

• De omvang van de compensatie wordt op maandbasis of is dag week kwartaal logischer

bepaald door een forward prijs te nemen en het verschil te bepalen ten opzichte van een

gemiddelde kostenbasis van de leveranciers Zodat er een prikkel blijft om kosten te drukken

voor leveranciers

• Hoe krijgen we de kostenbasis voorons alien inzichtelijk Kan dat anoniem en gewogen via

RVO bijv
• Leveranciers mogen geen a priori groter of kleiner voordeel behalen vanwege de onderling

verschillende inkoopstrategieen
• Hiertoe wordt een gemiddelde inkoopstrategie gehanteerd DatwiI zeggen er wordt naar een

forward marktprijs gekeken van X maanden voor gas en een forward marktprijs van Y voor

electra X en Y obv industriegemiddelden
• RVO verstrekt op basis van de forward prijzen een maandelijks voorschot voor het geraamde

verbruik onder het tariefplafond
• In de jaarafrekening wordt het berekende volume onder prijsplafond vastgesteld voor

huishoudens

• Achteraf wordt de toepassing van het plafond door leveranciers door accountants nagegaan Is

de controleop de subsidiebesluiten daarmee voldoende

• Met deze varianten worden 100 van de huishoudens geraakt in hun energierekening
• Met deze varianten worden rekening houdend met recente besparingen van 15 t o v 2020

zou dit respectievelijk minimaal 80 40 50 en 30 zijn respectievelijk 68 minimaal 30

40 minimaal 20 van de huishoudens voor hun volledige gebruik geraakt op basis van

2020 CBS cijfers

Budgettaire uitgaven

Er is in de budgettaire sommen nu gerekend met een subsidiebedrag van 1 euro m3 en

0 20euro KWh Dit is lets meer dan het verschil tussen een tariefplafond o b v prijzen 01 01

2022 en de prijzen voor 01 01 2023 gebaseerd op de raming van prijzen vanuit EZK [PM

actualiseren]
Er wordt in de budgettaire sommen prudent geraamd aangezien schommelingen het budget
sterk raken Dat wil zeggen met de een marge t o v de verwachte marktprijzen overde 12

maanden volgend op datum inwerkingtreding
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• Het budget van de regeling moet nog worden uitgewerkt Maar eerste inschatting orde grootte

van bovenstaande voorstellen minimaal 15 energieverbruik besparingen t o v 2020 en een

tariefplafond gebaseerd op 01 01 2022 komen we in een eerste grove inschatting met grote
onzekerheden op het volgende uit

o PvdA GLvoorstei 11 1 miljard euro

o 1000m3 1800 kWh 9 1 miijard euro

o 700m3 1500 kWh 7 miijard euro
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1 Hoe ziet de variant van het energieplafond eruit

o Inventarisatie orde grootte parameters opzet EZK AFEP

o Vergelijk variant PvdA GL AFEP

o In kaart brengen aantalien HHs geraak vottedig gebruik gedekt AFEP

o Hoe concreet kunnen we worden op maandag dinsdag Proeftekstje AFEP

la} Inventarisatie orde grootte parameters

• Een maximumtarief voor elektriciteit en of gas tot een bepaald verbruik per huishouden heeft

als grote voordeel dat het huishoudens financiele compensatie en zekerheid biedt betreft hun

energierekening Het grijpt het probleem direct bij de kern aan doordat de overheid het risico

van schommeiende energieprijzen overneemt Hierdoor vi^eten huishoudens beter hoe hun

energierekening eruit gaat zien Daarnaast wordt energiebesparing op het verbruik van boven

de maximumgrens nog steeds gestimuleerd en bij een hoog genoeg tariefplafond wordt ook

de besparingsprikkei bij het verbruik daaronder behouden

• Deze eis behoud van een energiebesparingsprikkel stelt de Europese Commissie ook aan een

generiek prijsplafond De recente voorstellen van de Europese Commissie bieden nu meer

mogeiijkheden dan voorheen om in te grijpen in de energiemarkt en daardoor de stijging van

de energieprijs te dempen bijvoorbeeld door middel van een tariefplafond voor huishoudens

tot een maximumverbruik

• Er zijn verschillende parameters waarover besloten moet worden

o Het tariefplafond
o Het maximumverbruik voor gas en elektra

• Des te hoger het tariefplafond des te groter de prikkel is om te besparen voor huishoudens

Tegelijkertijd moet in acht worden genomen dat een deel van de huishoudens die al veel

energie hebben bespaard nog steeds hun noodzakelijk energieverbruik niet meer kunnen

betalen zie ookantwoord lb

• Hoe hoger de grens voor maximumverbruik voor gas en elektra des te minder de prikkel voor

huishoudens om energie te besparen ook afhankelijk uiteraard van het tariefplafond Het

maximumverbruik is in grote mate bepalend voor hoe het profijt van het tariefplafond
neerslaat bij verschillende inkomensgroepen zie ookantwoord Ic

• Het aantal bedrijfsaansluitingen bij leveranciers is op dit moment 518 500 waarbij het vooral

zal gaan om de midden en kleinbedrijven die inkopen bij leveranciers Grootverbruikers van

energie kunnen onder voorwaarden ook direct bij energieproducenten inkopen

lb] Hoe ziet PvdA GL variant eruit

De partiien willen tot een gebruik van 1500 kuub gas en 3300 kWh elektra de priis voor

huishoudens vastleggen op het niveau van ianuari 2022 Het gemiddelde variabele

leveringstarief voor leveranciers aan consumenten was op 1 januari 2022 1 1956 per m3 gas

en 0 3169 per kWh

• Een tarief van 01 01 2022 is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde tarieven in 2021 Maar

tegelijkertijd aanzienlijk lager dan huidige variabele leveringstarieven in augustus 2022 was

het variabele leveringstarief voor gas 2 11 per kuub en voor elektra 0 50 per kWh tabel 1

o U kunt er daarom bijvoorbeeld voor kiezen om het tariefplafond op die van mei 2022

te zetten 1 42 per kuub en 0 44 per kWh in plaats van op die van 1 januari 2022

• Met dit voorstel wordt 100 van de huishoudens geraakt en 68 wordt volledig geraakt naar

eigen zeggen Het PvdA GL plan richt zich alleen op huishoudens en niet op bedrijven

Tabel 1 ontwikkeling variabele gas en elektnciteitsprijzen voor consumenten

feb julDatum Gem

2021

mrtjan apr mei jun aug

22 22 22 22 22 22 22 22

Gas per m3 0 42 1 20 142 1 85 1 68 1 42 1 22 1 59 2 11

Elektriciteit

per kWh

0 11 0 32 0 30 0 48 0 44 0 36 0 33 0 42 0 50
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Ic Hoeveel huishoudens worden geraakt volledig gedekt bij welke parameters

• Bij een tariefplafond voor gas en elektra per huishoudens wordt 100 van de huishoudens

met een elektriciteits en of gasaansluiting bereikt Het is afhankelMk van de gestelde

parameters hoeveel procent van de huishoudens vollediq voordeel hebben van het

tariefplafond zie hiervoor tabel 2 Dat alle huishoudens bereikt worden betekentdat deze

huishoudens geen marktprijzen meer betalen voor enig elektriciteit als gasverbruik als de

prijs in hun energiecontract boven het plafond lag maaralleen nog het verlaagde tarief In alle

inkomensgroepen kunnen nog steeds vaste energiecontracten voorkomen met een prijs onder

het tariefplafond
• Bij een maximum verbruiksgrens van 700 m3 gas en 1650 kWh per huishouden valt naar

verwachting het energieverbruik van minimaal 20 van de huishoudens volledig onder het

tariefplafond voor hun volledige gebruik profiteren zij van het verlaagd tarief Bij een

verwachting energiebesparing van 15 is dat 30 en uitgaande van een besparing van 20

ligt dat nog hoger
• Een voorwaarde van de Europese Commissie is dat er bij een tariefplafond met een

maximumverbruiksgrens nog steeds een besparingsprikkel blijft voor huishoudens Daarom

zou een verbruiksgrens 20 onder het gemiddelde verbruik een optie kunnen zijn

Tabel 2 Aardgas en elektridteitsverbruik per verbruiksdeciel

VERBRUIK 2020

INCL 13 BESPARING^ INCL 20 BESPARING

aardgas elektra aardgas elektra aardgas elektra

temp gecorrigeerd

gemiddeld m3 1190 2760 1012 2346 952 2203

Verbruik le deciel 340 1150 289 978 272 920

Verbruik 2e deciel 630 1480 536 1258 504 1184

verbruik 3e deciel 790 1770 672 1505 632 1416

verbruik 4e deciel 950 2090 808 1777 760 1672

verbruik 5e deciel 1100 2440 935 2074 880 1952

verbruik 6e deciel 1260 2820 1071 2397 1008 2256

verbruik 7e deciel 1450 3280 1233 2788 1160 2624

verbruik 8e deciel 1710 3870 1454 3290 1368 3096

verbruik 9e deciel 2130 4810 1811 4089 1704 3848

Ook op basis van inkomensgegevens kunnen de parameters voor het maximum

veraoedverbruik worden qekozen zie hiervoor tabel 3

Een reden om naar deze gegevens te kijken is dat het eerste inkomenskwintiel de enige groep

is die in aanmerking komt voor de energietoelage het tweede inkomenskwintiel niet

Tegelijkertijd ervaartdie laatste groep ook grote betalingsproblemen
Bij een afbakeninq op het gemiddelde van het tweede kwintiel inclusief een

verwachte verplichte energiebesparing van 20 zou een afbakeninq van 1000 m3 gas en

1800 kWh elektra per huishouden een logisch maximum ziin

o Bij deze optie raakt u ca 60 van de gasverbruikende huishoudens en minimaal 40

van de elektriciteit verbruikende huishoudens mits ze 20 besparen tabel 2

«
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GEMIDDELDE

VERBRU IKS DATA

15 20

BESPARINGEN BESPARINGEN

Inkomenscategorieen Elektriciteit Elektriciteit ElektriciteitGas Gas Gas

le 117 WML 1137 2048 967 1741 910 1638

2e {117 187 WML 1197 2261 1018 1922 958 1809

3e 187 286 WML 1288 2701 1095 2296 1031 2161

4e 286 423 WML 1398 3149 1189 2677 1119 2519

5e 423 WML 1740 3918 1479 3330 1392 3134

Tabel 3 verbruik per inkomenscategorie exd enind energiebesparingen

Id] Hoe concreet kunnen we worden maandag dinsdag

Er kan worden aangekondigd dat er een tariefplafond met maximumverbruik aankomt

Per wanneer het tariefplafond kan worden ingevoerd is nog afhankelijk van wanneer de

leveranciers denken dit aan te kunnen De instelling richting hen is in ieder geval zo snel

mogelijk Een aantal grote leveranciers denktal per 1 november dit te kunnen Naar

verwachting kan dinsdag worden gecommuniceerd dat dat in ieder geval per 1 januari 2023 zal

zijn maar hier moet maandag nog commitment op komen vanuit energieleveranciers en EZK

RVO

Indien u een keuze maakt over het maximumverbruik dat onder het tariefplafond zal vallen

kan dat ook naar buiten worden gecommuniceerd maandag dinsdag
Voor de exact hoogte van het tariefplafond kan dit nog niet omdat daar eerst ook voor moet

worden vastgesteld welk deel van het verschil met de marktprijs wordt gesubsidieerd voor

energieleveranciers en hoe dat verschil bepaald wordt

^
CBS schat in dat het gemiddelde hulshouden het eerste halfjaar van 2022 mlnimaal 16 minder gas hebben

verbruikt dan in het eerste halfjaar van 2021 fGasverbriJik 25 procent lager in eerste halfjaar 2022 fcbs nlj
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3b Wat is de verdeling tussen bedrijven huishoudens bij de voorgenomen verlaging

energiebelasting en bij bet tariefplafond

Effect voorgenomen pakket EB augustusbesluitvorming

Bedrijven2023 BLO Burgers

Reservering voor gerichte compensatie energierekening
exclusief 50 min op AP

646 39 607

Verlaging EB pakket gasverlaging le schijf 728 197 531

Verlaging EB pakket elektriciteitsverlaging le schijf 1689 385 1304

Verlaging EB pakket belastingvermindering 2342 148 2195

Totaal 5405 769 4637

Hierbij is er vanuit gegaan dat het jaar uitstel van de schuif van EB tarief elektriciteit naar EB tarief

gas blijft staan

Effect tariefplafond
De huidige inschatting is dat er ruim 500 duizend ~518 500 bedrijven zijn met een gas en

elektriciteitsaansluiting in 2023 met recht op beiastingvermindering Als deze groep ook recht

heeft op het tariefplafond dan zijn net als bij de huishoudens de kosten en het voordeel van het

toevoegen van deze bedrijven aan het tariefpiafond afhankelijk van de parameters Bij een

maximumverbruik van 1000 m3 gas en 1800 kWh elektriciteit €1 per kuub en 20 cent per kWh

compensatie en met de aanname dat deze bedrijven allemaal meer dan de grens gebruiken zou

het voordeel dan op ongeveer € 705 miljoen komen In de andere varianten is het voordeel voor

bedrijven dus groter
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4 Concept dekkingsopties pakket

• Het koopkrachtpakket waartoe in augustus is besloten is erop gericht bepaalde groepen een

vaste tegemoetkoming te geven om de hoge energiekosten en algemeen hogere inflatie te

compenseren en geeft daarnaast een korting op de brandstofaccijns en EB De optelsom van

maatregelen leidt tot een flinke ondersteuning van de koopkracht maar neemt de onzekerheid

over potentiele verdere tegenvallers in de energierekening niet weg

• Een cap op de energierekening voor huishoudens tot een bepaald verbruik richt zich er juist

op deze onzekerheid weg te nemen De overheid neemt deze onzekerheid over De kosten van

dit pakket zijn op voorhand met veel onzekerheid omgeven want afhankelijk van de

ontwikkeling van de energieprijs
• Afhankelijk van de vormgeving van het tariefplafond ligt het in de reden om flinke delen van

het augustuspakket te heroverwegen Bij een tariefplafond dat al een deel van de hogere

energieprijs wegneemt is er minder koopkrachtondersteuning nodig via andere instrumenten

Het terugdraaien van deze maatregelen kan dan dienen als dekking van de cap op de

energierekening Zo kan tevens een deel van de dekking voor deze alternatieve route

gevonden worden geel gemarkeerd meest logisch te heroverwegen
• Welke maatregelen het beste uit het pakket kunnen worden teruggedraaid om uiteindelijk op

dezelfde verdeling van koopkracht te komen zoals overeengekomen bij de Miljoenennota

hangt af van de vormgeving van het tariefplafond Bij een tariefplafond met een relatief laag
maximaal gebruik profiteren alle inkomensgroepen in absolute termen in dezelfde mate want

elke inkomensgroep kan dan gemiddeld het voordeel verzilveren Dat levert relatief meer

koopkrachtwinst op bij de lage inkomensgroepen Bij een hoger tariefplafond groeit het profijt

bij hogere inkomensgroepen omdat deze gemiddeld genomen meerenergie gebruiken en dan

voor een groter deel van hun gebruik voordeel hebben van het plafond
• De voorgenomen maatregelen in de energiebelasting liggen het meest voor de hand om in te

zetten als dekking Deze waren bedoeld als directe verlichting van de energierekening voor

huishoudens Daar is minder noodzaaktoe als er een plafond geldt Onderliggend geldt dan

wel dat huishoudens die nog een vast energiecontract hebben hun voordeel van de verlaagde

energiebelasting verliezen en geen profijt hebben van het prijsplafond Bij de uiteindelijke

vormgeving van het plafond moet ook worden bezien of bedrijven die voordeel hadden van de

EB verlaging in dezelfde mate profiteren van het tariefplafond

Bijiage I Overzicht Augustusbesluitvorming

in miljoenen euro is

saldobelastend 2022 2023 2024 2025 2026 2027 struc

Incidenteel pakket koopkracht

Verlaging Energiebelasting

Reservering fonds betalingsachterstanden
Uitstel schuif energiebelasting naar 2024

Energietoeslag € 1300

Eenmalig verhogen zorgtoeslag met €412

Enveloppe armoede schulden

Inkomensafbankelijke huurverlaging 1 7

Verhogen beurs uitwonende studenten

Intensivering nationaal Isolatleprogramma

Maatregel brandstofaccijns

50 10 173

0 5 422

227 37 93 113 0

0 0 0 0 0

0 50 0 0 0 0 0

0 246

1 400

2 117

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50 75 75 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 12 18 37 93 113 0

0 150 150 0 0 0 0

0 1 193 16 0 0 0 0

Structureel pakket

Verhoging WML

lOAOW verlagen 2023 afschaffen 2025

Verhoging huurtoeslag met 203 euro

Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag naar 96

Arteidskorting

Veriaging tarief eerste schijf IB

Investering MKB

m V tarief box 2

m V verhogen EIA MIA VAMIL

w v verhogen WKR

m v Aof premie kleine werkgevers

111 5 346

3 208

496

4 449 3 220 3 098

2 073 863 833

151

3 087 3 174

22 811 532

0 0 0 0 0

25 187 325 325 325 325 325

65 732 485 248 134 133 100

0 0 6 80 102 113 113

0 500 500 500 500 500 500

0 700 700 700 700 700 1 000

0 500 500 500 500 500 600

0 70 1 1 1 1 1

0 150 150 150 150 150 150

0 50 50 50 50 50 50

0 230 301 301 301 301 401
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Caribisch NL 0 16 12 4 4 4 4

• Daarnaast heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor een inframarginale heffing en

een solidariteitsheffing De aangekondigde mijnbouwheffing sluit aan bij solidariteitsheffing en

is al ingezet voor het koopkrachtpakket Bij de inframarginale heffing is het zeer onzekerof

deze extra middelen zai opieveren en op weike manier de heffing wordt uitgewerkt
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6 Vragen fractievoorzitters energie intensief mkb

Vraag waar zit het probleem van het enerqie intensieve MKB

Op macroniveau presteert het Nederlandse bedrijfsieven goed hoge winstgevendheid lage
faillissementen weinig werkloosheid De reden dat inflatie zich verbreedt en erdus

bredere prijsstijgingen zijn dan energie is dat hogere energieprijzen grotendeels worden

doorberekend in hogere afzetprijzen
Er zijn wel bepaalde sectoren in het energie intensieve mkb waar het voor een deel van de

bedrijven moeilijker gaat bijv bakkers slagers sauna s Het probleem is dus specifiek
Anders dan de sluiting van bedrijfssectoren ten tijde van corona zijn de hogere

energieprijzen immers niet direct veroorzaakt door maatregelen van de overheid De

gevolgen hiervan zijn dus in belangrijke mate ondernemersrisico Bedrijven die dit risico

hebben afgedektdoor langlopende energiecontracten af te sluiten hebben moeten niet hun

hele voordeel zien verdwijnen
De situatie vraagt dus om een specifieke en afgebakende opiossing voor het energie
intensieve mkb die ruimte laat voor ondernemersrisico niet de hele pijn wegneemt en

verduurzamingsprikkels zo goed mogelijk in stand houdt

Het richten van steun door het afbakenen van sectoren obv SBI codes zoals ten tijde van

corona gebeurde ligt nu minder voor de hand omdat SBI codes maar beperkt
onderscheidend zijn voor energieverbruik van ondernemingen Daarmee wordt het ook de

vraag of onderscheid obv SBI code juridisch houdbaar zal zijn

Voordekking van eventuele additionele maatregelen kan o a overwogen worden

elementen van de envelop bedrijfsieveninvesteringen uitaugustus van BOOmln opiopend
tot eOOmln struc m n verlaging aof premie en verhoging EIA MIA VAMIL te heralloceren

Vraag welke tvoen maatregelen ziin moaeliikom het energie intensieve mkb te ondersteunen

ondersteaande obv eerdere inventarisatie van EZK

1 Maatregelen eneroiebesparina intensivering van bestaande fiscale subsidies voor

verduurzaming om onrendabele top te verkleinen en ondersteuning advies voor het mkb

o a

a VEKI uitbreiden tot SOmln

b Fixteams klein MKB ondersteuning advies 20mln

c DEI uitbreiden tot SOmln

d Subsidieregeling verduurzaming MKB uitbreiden 10 20mln

Overwegingen

Grijpt aan bij de bron van het probleem hoog energieverbruik

Gerichtop energie intensieve bedrijven

Maatregelen zijn tijdelijk
Veel mkb ers bakker om de hoek hebben maar beperkte mogelijkheden om te

verduurzamen te verlagen dus wordt hier weinig mee geholpen

Waarschijnlijk weinig tot geen lastenverlichting op de korte termijn
Directe effecten op verduurzaming onzeker naar verwachting is de onrendabele

top bij energiebesparing momenteel door hoge energieprijzen al klein dus

verduurzamingspotentie wordt ook zonder subsidie gerealiseerd

Bij VEKI momenteel 33 van huidig 2022 budget ongebruikt

o

o

o

o

o

o

o

2 Generieke maatregelen qericht op het mkb deze maatregelen zijn niet gericht op energie
intensieve bedrijven maar dergelijke bedrijven profiteren wel het meest o a

a Verlagen EB gas 1
^

schijf 121mln per eurocent tot max 5mld jr
b Aanpassing bestaande garantiefaciliteiten BMKB GO

c Compensatie energiekosten mkb via energieleveranciers effect gelijkend op

prijsplafond kosten onbekend

Overwegingen
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Maatregelen nietgericht fors deel van steun komt terecht bij bedrijven die het

niet nodig hebben

Lagere EB gas zorgt voor direct lagere iasten effect evenwel klein gezien zeer

forse autonome prijsstijging

Verlaging EB gas staat haaks op klimaatbeieid en is moeilijk terug te draaien risico

dat het structureei wordt

Garantieregeiingen leiden tot liquiditeitssteun niet helder dat daar een probieem

o

o

o

o

zit

Zeer onzeker of compensatieregeiing energiekosten uitvoerbaar is door

energieieveranciers
Om gerichtheid te verbeteren zou in verdere uitwerking van deze maatregei

uitgezocht moeten worden of criteria toegevoegd kunnen worden dat i bedrijven
een bepaald minimum energieverbruik reiatief tot omzet hebben en iij steun

terugbetaald moet worden indien bedrijf winst maakt

o

o
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7 compensatie energierekening zwembaden ijsbanen buurthuizen etc

U vraagt of er compensatie mogelijk is voor de energierekening van maatschappelijke

voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen etc

Antwoord

• Wij adviseren om geen compensatie te leveren voor maatschappelijke voorzieningen voor

stijgende energieprijzen Een eerste zeer grove inventarisatie levert circa 1 8 miljard aan

mogelijke verzoeken tot compensatie op zie bijiage 1 Voor zwembaden en ijsbanen is dit

bijvoorbeeld circa 280 miljoen voor buurthuizen circa 8 miljoen musea circa 37 miljoen en

bibliotheken 18 miljoen Op dit moment zijn er bij ons nog geen claims ontvangen van

departementen en sectoren in de media vragen energie intensieve sectoren wel om steun

Wat illustratieve voorbeelden zijn opgenomen in bijiage 2

• Compensatie bij een deel van de organisaties leidt in onze ogen tot de roep om compensatie in

de gehele collectieve sector voor de energierekening Ervaring bij de covid steun leert dat

compensatie lastig valt af te bakenen Daarnaast is de situatie heel andens dan bij Covid toen

de overheld sectoren sloot Ook staat compensatie energiebesparing en energietransitie in de

weg

• Eenmaal per jaar worden de begrotingen van de departementen geindexeerd voor de loon en

prijsontwikkeling Dit gebeurt bij Voorjaansnota op basis van de CEP raming van het CPB De

prijsbijstelling is een structurele tranche en bedroeg voor 2022 ruim 2 miljard voorde

Rijksbegroting Voorde prijsbijstelling tranche 2023 staat reeds cumulatief 15 1 miljard

gereserveerd waarvan 2 9 miljard in 2023 In bijiage 3 vindt u de verdeling hiervan per

begroting
• Indien toch wordt besloten over te gaan tot compensatie voor een deel van de genoemde

sectoren begrotingen zal dit moeten worden ingepast onder het uitgavenplafond Voor

beleidsmatige verhogingen van de prijscompensatie wordt het uitgavenplafond niet

gecorrigeerd

Pagina 1 van 2
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Bijiage 1 eerste inventarisatie meerkosten stijgende energieprijzen per begroting

^^artement onderwerp miJjoenen euro

VWS

Amateunsport

Zwembaden en Ijsbanen

Zorgaanbieders In Zvw en WIz

ocw

Univenslteiten

Hogescholen

MBO

Funderend onderwijs [PO VO speciaal onderwijs

Musea

Bibliotheken

Overige culturele instellingen

Theaters

Bioscopen

GF PF waterschappen

Compensatie Gazprom gemeenten Q4 2022

Wijkcentra buurthuizen

SW bedrijven

Uitvoeringskosten

Zuiveringsinstallaties [waterschappen

Ambtelljke huisvesting

Straatverlichting gemeente provinciaal

BZK

Rijksvastgoed

JenV

Dienst Justitiele Inrlchtlngen [DJI

Rechtspraak

Polltle

Asiel COA

LNV

Visserij

Borgstelling Glastuinbouw

Defensie

Vastgoed

Brandstof

100

280

300

148

46

94

291

37

18

PM

23

11

17

9

10

PM

42

30 50

60

31

34

6

59

10

10

30

60

75

Buitenlandse Zaken

Vastgoed 15

Dit overzicht is een eerste inventarisatie van de nneerkosten waarbij is uitgegaan van een stijging
van de energieprijzen van 151 Bron CBS Erzijn tot op heden geen claims ontvangen van

departementen Dit overzicht geeft een inschatting van de extra energiekosten op basis van de

stijging van de energieprijzen Erzijn geen gedragseffecten meegenomen in deze cijfers

Pagina 2 van 2
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Bijiage 2 illustratieve voorbeelden

Om illustratief een beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van de stijgende energieprijzen
staat hieronder voor een paar sectoren een nadere toelichting inclusief mogelijke opiossingen

• Amateursportvereniqinqen Naar schatting is voor sportverenigingen excl zwembaden circa

16 van de totale kosten besteed aan energiekosten energieverbruik per m2 is naar

schatting circa een factor drie lager dan bij zwembaden ijsbanen zie hieronder Dit is relatief

hoog De reserves zijn relatief beperkt maar contributes kunnen verhoogd worden veel

verenigingen plannen dit ook te doen Ook kan de temperatuur in de kantine worden

aangepast Daarnaast hebben veel verenigingen relaties met gemeenten al dan niet via huur

en is dat een logisch eerste loket om aan te kloppen bij financiele problemen Compensate zou

nu ca 100 min kosten

• Zwembaden en iisbanen relatief hoog energieverbruik Na afloop van het energiecontract
kunnen de energielasten stijgen van 15 20 naar 50 van de exploitate Reserves zijn vaak

beperkt ook is het verhogen van de toegangsprijzen niet direct mogelijk door gemeentelijke

afspraken Een alternatief is dat zwem en ijsbanen het gesprek aangaan met gemeenten over

hettoch ophogen van de prijzen of om financiele steun van de gemeenten te vragen Bij covid

zijn gemeenten gecompenseerd voor zwem en ijsbanen BZK is aan het inventariseren wat er

eventueel gedaan kan worden voor gemeenten Compensatie voor energie zou nu circa 280

miHoen kosten

• De Dienst Justitiele Instellinaen DJI energiekosten ca l omvang begroting vanwege de

exploitable van een grootaantal gebouwen inclusief gevangenissen Er is echter geen directe

noodzaak voor compensatie aangezien DJI een agentschap is Een negatief resultaat als

gevolg van hogere energiekosten kan daardoor in het eigen vermogen lopen waarbij

vervolgens de keuze gemaakt kan worden om een negate eigen vermogen bij

voorjaarsbesluitvorming aan te zuiveren Eigen vermogen is juist voor risico s Ditzelfde geldt
voor andere JenV uitvoeringsorganisaties

• Zorqaanbieder nog geen concrete signalen van zorgaanbieders die door energieprijzen in de

problemen komen In 2022 kunnen incidentele tegenvallens ontstaan door de energieprijzen
mede omdat de tarieven niet tijdens het jaar worden geindexeerd Voor 2023 wordt in principe

geen probleem voorzien als indexate van tarieven kan plaatsvinden op basis van MEV in lijn
met het beschikbare budget Het profiel van energieverbruik verschilt sterk percategorie

zorgaanbieder Twee voorbeelden

Q Ziekenhuizen kennen relatief tot andere zorg energie intensieve processen In het Erasmus

MC zijn energie en onderhoud samen 1 5 van de lasten in 2021

o Verpleeghuizen kennen energie extensieve processen maar de verouderde behuizing

gemiddeld energielabel C en permanente aanwezigheid van bewoners vraagt relatief veel

verwarming In verpleeghuis Waardenburg willekeurig gekozen is energie 1 5 van de

lasten in 2020

• Onderwiis en cultuur grote diversiteit tussen instellingen Stijgende kosten zijn afhankelijk
van o a looptijd van het energiecontract en de duurzaamheid van het pand Enkele

voorbeelden van prijsstijgingen
o Funderend onderwijs energiekosten zijn in 2021 ca 1 van de totale omvang Een

totaalbeeld van de stijgingen ontbreekt De PO raad krijgt signalen van prijsstijgingen
tussen de 110 en 800 In enkele gevallen gaat het om zeer grote bedragen Bijv bij

scholenkoepel OMO steeg de energierekening van 1 2 min naar 15 min Bij scholen waar

de energiecontracten langer doorlopen is de stijging veel beperkter
o Hoger onderwijs energiekosten zijn in 2021 bij universiteiten ca 1 9 van de omvang bij

hogescholen 0 8 en bij mbo instellingen 1 1 Er worden stijgingen verwacht Bijv bij
de Hogeschool Rotterdam is in 2022 sprake van een stijging van 50 ten opzichte van

2021 De Universiteit Utrecht houdt rekening met een verdrievoudiging van de kosten van

ca 16 min in 2021 naar 48 min in 2023

o Cultuur bij bijv musea zijn de energiekosten in 2021 ca 2 4 van de totale omvang

Vanuit musea komen er signalen van stijgende energiekosten De Museumfabriek heeft

een verdrievoudiging van de energiekosten van 2021 naar 2023 Museum Thorn sluit in de

winter een aantal maanden de deuren vanwege de energiekosten

Pagina 3 van 2
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• Een deel van de onderwijsinstellingen heeft bovenmatige reserves \waardoor compensatie niet

per se in de rede ligt

Bijiage 3 Reservering prijsbijstelling 2023 per begroting

In miljoenen eurJ

Totals reservering prijsbijstelling H80

2023 2024 2025 2026 2027

2 945 4 297 5 669 6 817 7 792

Waarvan Tranche 2023 2 945 3 034 3 095 3 072 2 983

De Koning 1 1 1 1 1

Staten Generaal 4 4 4 4 4

HCVS 2 2 2 2 2

Algemene Zaken

Koninkrijksrelaties

Veiligheid en Justitie

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwijs Cultuuren Wetenschap

Nationals Schuld

2 2 2 2 2

3 3 3 3 4

175 173 171 171 173

82 74 73 71 70

1 012 1 012 1 016 1 018 1 018

1 1 1 1 1

Financien 67 62 61 60 60

Defensie 82 80 80 80 81

Infrastructuur a Milieu 72 71 68 62 60

Economische Zaken 56 54 49 48 47

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Socials Zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Wonen en Rijksdienst

Nationaal Groeifonds

43 39 41 36 34

45 45 48 48 46

68 63 61 61 62

0 0 0 0 0

62 83 84 65 41

Gemeentefonds 10 10 10 10 10

Infrastructuurfonds 340 304 321 323 289

BES fonds 0 0 0 0 0

Delta Ponds 78 66 59 60 64

Defensiema terieel beg rotin gsfonds 275 270 268 257 254

Aanvullende Post 467 616 673 688 659

Voor SZW en VWS geldt naast de reguliere loon en prijsbijstelling separaat een systematiek voor de

premiegefinancierde uitgaven Deze bedragen zijn niet opgenomen in deze tabel

De overhevelingen vanaf de Aanvullende Post near de begrotingen worden dit najaar verwerkt in de

grondslagen van de begrotingen waardoor er een licht vertekend beeld is per begroting
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Vragen 16 09

Wanneer kunnen de energieleveranciers een plafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren Uitgezet bij leveranciers ism EZK

1

2 Hoe ziet de variant van het energieplafond eruit

o Inventarisatie orde grootte parameters opzet EZK AFEP

o Vergelijk variant PvdA GL AFEP

o In kaart brengen aantallen HHs geraak volledig gebruik gedekt AFEP

o Hoe concreet kunnen we worden op maandag dinsdag Proeftekstje AFEP

Doorrekening effecten tariefplafond tov EB in augustus pakket
o Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant uitgezet SZW

o Verdeling bedrijven huishoudens AFEP FZ

o Worden zelfde aansluitingen geraakt door EB maatregelen als door plafond Is dat

kleinverbruik Check EZK

3

Overzicht dekking van tariefplafond obv eerder concept notitie inci tabel koopkracht

maatregelen die meest inwisselbaar zijn AFEP IRF

4

Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen en verordening op

terugsluis aan huishoudens via bijv tariefplafond BFB FZ

5

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties zijn er en

generieke tekst zoals aangekondigd kan worden dinsdag IRF

Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

o Wat speelt er Wat zou kunnen IRF

7

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie etc

nog even delen want was nog niet bekend FZ
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

Bijiagen

RE Vragen artwoorde fractievoorzitters

zondag 18 September 2022 13 42 53

5 stand van zakert Commissievoorstel enerniemarkt dorrr

3 vraag indicatieve inkonrrenseffecten tariefplafond docx

2_Vorjiia6vina Variant lS 09 docx

8 acciins achterarond docx

4 Concept dekkifiasopties IS OQ docx

speaking notes 18 09 docx

6_Vcag£n fractievooratters eneraie intensief mkb 18 9 dQcx

Q Vraaen 16 09 docx

3b VraaQ bedrhven ~ huishoudens 18~Q9 docx

7 Vraag energiecompensatie maatschappeliike sectoren aanqepast docx

Ha Sigrid en Marnix

Bijgevoegd treffen jullie de concept antwoorden aan voor het gesprek zo dadelijk
Met veel dank aan velen voor het he e snelle werk weer

Komen zo ook geprint

Tot zo

Persoonsgegevens

Van

Verzonden zaterdag 17 September 2022 16 25

Aan

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Vragen antwoorde fractievoorzitters

Hoi Sigrid

Hieronder de vragen die we hebben uitgezet en bijgevoegd met dank aan al onze snelie

coiiega s de eerste antwoorden

Niet alles is binnen en hier en daar ook in concept
We lopen je straks even door eea been

Tot straks

Persoonsgegevens
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1 Wanneer kunnen de energieleveranciers een plafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren

2 Hoe ziet de variant van het energieplafond eruit

a Inventarlsatle orde qrootte paramet
b Vergelijk variant PvdA GL

c In kaart brengen aantallen HHs geraak volledig gebruik ged
d Hoe concreetlrunnen we worden op maandag dinsdag

3 Doorrekening effecten tariefplafond tov EB in augustus pakket
a Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant

b Verdeling bedrijven huishoudens

c Worden zelfde aansluitingen geraakt door EB maatregelen als door plafond Is dat
kleinverbruik

4 Overzicht dekking van tariefplafond obv eerder concept notitie inci tabel koopkracht
maatregelen die meest inwisselbaar zijn

5 Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen en verordening
op terugsluis aan huishoudens via bijv tariefplafond

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties zijn
generieke tekst zoals aangekondigd kan worden dinsdag

7 Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

a Wat speelt er Wat zou kunnen

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie
etc nog even delen want was nog niet bekend
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Vragen 16 09

1 Wanneer kunnen de energieleveranciers een plafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren

2 Hoe ziet de variant van het energleplafond erult

a Inventarisatie orde grootte parameters

b Vergelijk variant PvdAGL

c In kaartbrengen aantallen HHs geraak voliedig gebruik gedekt
d Hoe concreet kunnen we worden op maandag dinsdag

3 Doorrekening effecten tariefplafond tov EB in augustus pakket
a Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant

b Verdeling bedrijven huishoudens Worden zelfde aansluitingen geraaktdoor EB

maatregelen als door plafond

4 Overzicht dekking van tariefplafond obv eerder concept notitie inci tabel koopkracht

maatregelen die meest inwisselbaar zijn

5 Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen en verordening op

terugsluis aan huishoudens via bijv tariefplafond

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties zijn er en

generieke tekstzoals aangekondigd kan worden dinsdag

7 Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

a Wat speelt er Wat zou kunnen

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie

etc nog even delen want was nog niet bekend
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5 Commissievoorstel energiemarkt

Belangrijkste elementen

o Vermindering elektriciteitsconsumptie in de maanden novembertot en met maart

■ Een inspanningsverplichting om maatregeien te nemen om het maandeiijks
eiektriciteitsverbruik met 10 te reduceren t o v het gemiddelde verbruik van de

afgeiopen 5 jaar
■ Resuitaatverplichting om per iidstaat het aantai piekuren waarin eiektriciteit het

duurst is met 5 te reduceren

■ Het kabinet steunt reductie eiektriciteitsconsumptie Deze laat ook ruimte voor

nationale aanpak Kabinet bestudeert voorstei t a v reduceren piekuren maar hecht

beiang aan mogelijkheid tot passende nationaie aanpak en praktische uitvoerbaarheid

o Cap inkomsten inframarginale technoiogieen
■ Voorstei verplicht iidstaten om de marktopbrengsten omzet voor producenten van

eiektriciteit geproduceerd door middel van inframarginaie technoiogien te maximeren

op 180 euro MWH Doordatde eiektriciteitsprijs hier doorde hoge gasprijs regeimatig

boven iigt komt hierdoor budget beschikbaar dat moet worden gebruikt om

huishoudens te ontiasten De cap is op een niveau gezet dat ervoor moet zorgen dat

het aantrekkelijk biijft in infra marginaie technoiogieen te investeren

■ Het kabinet staat positief tegenover het voorstei van de Commissie om de infra-

marginaie opbrengsten af te romen die ontstaan doordat de inkomsten van bepaalde

eiektriciteitsproducenten sterk gestegen zijn door de hoge eiektriciteitsprijzen terwiji
daar voor hen geen hogere productiekosten tegenover staan Kabinet bestudeert de

wijze waarop nationale uitvoering aan de doeien van het voorstei kan worden gegeven

ook door te kijken naar alternatieve maatregeien die hetzelfde doel dienen

o Ontlasting consumenten prijsregulering retailmarkt

■ LS krijgen meer ruimte om prijsregulering in de retailmarkt toe te passen ook voor

kleine en middelgrote bedrijven
■ Het kabinet steunt het uitgangspunt van de maatregel om consumenten zo spoedig

mogelijktegemoette komen en zal nationale ruimte bepleiten wat betreft de in

implementatie van deze maatregel
o Tijdelijke solidariteitsheffing voor fossiele energiebedrijven

■ Het voorstei voor bedrijven actief in de olie gas kolen en raffinage branche Deze

tijdelijke solidariteitsheffing betreft met terugwerkende kracht de fiscale winst van

deze bedrijven over uitsluitend het boekjaar 2022

■ Het kabinet steunt het doel van het belasten van fossiele energiebedrijven die nu hoge
winsten maken met het doel koopkrachtondersteuning van huishoudens mogelijkte
maken In dat kaderberaadthet kabinet zich op een mogelijke solidariteitsheffing via

een verhoging van de mijnbouwheffingen voor olie en gasproducenten in Nederland

Het is voor het kabinet van beiang dat er voldoende ruimte bestaat om op nationaal

niveau alternatieve maatregeien te treffen die hetzelfde doel nastreven als de tijdelijke

solidariteitsheffing die de Commissie voorstelt in plaats van het voorstei van de

Commissie dan wel in aanvulling daarop

Proces

• Besluitvorming in Raad voorzien voor 30 September a s Bij goedkeuring per direct van kracht

zodat Iidstaten aan uitvoering kunnen beginnen
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3 Vraag wat zijn de indicatieveeffecten van een prijsplafond ten opzichte van de voorgenomen

verlaging energiebelasting

• Onderstaand vindt u tweefiguren waarbij indicatiefde effecten worden getoond van kortingen

op het leveringsta riefvoor gas met € 1 21 per m3 en €0 242 per kWh beiden incl BTW in plaats
van het voorgenomen pakket voor verlagen energiebelasting De indicatieveeffecten van deze

schuif zijn weergegeven voor een korting tot een maximum verbruik van a 700 m3 gasen 1 650

kWh elektriciteit b 1 000 m3 gas en 1 800 kWh elektriciteit adviseren we nu naar 2100 te

stellen en c 1 500 m3 gasen 3 300 kWh elektriciteit In deze berekening wordthet

daadwerkelijk verbruik gecorrigeerdvoorgemiddeld verbruik 2022 van alle huishoudens

meegenomen

• Dezefiguren latenniet het werkelijke effect van een tariefplafond zien Het maaktalleen

inzichtelijk wat de koopkrachtverbeteringzou zijn als alle huishoudens per eenheid gebruikeen
vaste korting zouden krijgen Dit houdt geen rekening metde werkelijke ontwikkeling van de

energieprijs en geen rekening met het aandeel vaste contracten Het leveringstariefis voor alle

huishoudens gelijk in deze berekening In de werkelijkheid is de spreidingvan effectengroterbij
een tariefplafond Huishoudens met een laagvasttariefervaren geen effect terwiji huishoudens

met een hoog instaptariefsterkereeffectenervaren
• lndestandaardkoopkrachtplaatjes bijSZW het CPBjzaleen prijsplafond alleen zichtbaar

worden in de inflatie net als bij de EB verlaging Danvalt het effect dus gelijk uit over alle

inkomensgroepen ondanks het in absolutetermen hogeregebruik van energie bij de hogere

inkomensgroepen en ondanks het grotere aandeel van de energieprijzen ten opzichte van het

besteedbaarinkomen in de lagere inkomensgroepen Het veranderde koopkrachteffect ten

opzichte van de voorgenomen verlaging van de energiebelasting ziet dan alleen op het extra

budget wat met het plafond gepaardgaat enof het aandeel van bedrijven in het budgettaire

beslag wijzigt wat bij een plafond tot 1000 kuub en 1800 kWh niet significant lijkt te

verschillen Onderliggend komt het voordeel wel terecht bij de huishoudens die het meest

getroffen zijn door de hogere energieprijzen die hebben immers het grootste voordeel van het

prijsplafond
• In het algemeengeldtdat bij een tariefplafond met een relatieflaag maximaalgebruikalle

inkomensgroepen in absolutetermen in dezelfde mate profiteren want elke inkomensgroep kan

dan gemiddeld het voordeel verzilveren Dat levert relatief meer koopkrachtwinst op bij de lage

inkomensgroepen Bij een hogertariefplafondgroeit het profijt bij hogere inkomensgroepen
omdat deze gemiddeld genomen meer energie gebruiken en dan voor eengroterdeel van hun

gebruik voordeel hebben van het plafond
• Dit kan worden ge illustreerd metde twee opties in figuur twee Indetweedeoptie uitfiguur

twee plafond tot 1 500m3 gasen 3 300 kWh elektriciteit ligthet plafond hogerdan het

gemiddelde verbruik ca 1 200 m3 gasen 2 400 kWh elektriciteit waardoorveel huishoudens

niet volledig gebruik maken van het tariefplafond Deze maatregel is hierdoor minder

nivellerend dat de eerste optie in figuur twee plafond tot 1 000 m3 gas en 1 800 kWh

elektriciteit Hoeveel huishoudens volledig gebruik kunnen maken van het tariefplafond hangt
wel afvan hoeveel besparing in gebruik komend jaarzal worden gerealiseerd

• In de figuren is nog niet de voorgenomen schuif van een deel van de energietoeslag

meegenomen Ditzal voor 2023 een minder goede koopkrachtontwikkeling betekenen voor het

laagste kwintiel en de groep uitkeringsgerechtigden
• De voorgenomen maatregelen inde energiebelasting liggen het meest voor de hand ominte

zettenalsdekking Deze waren bedoeld als directeverlichting van de energierekening voor

huishoudens Daar is minder noodzaaktoe als er een plafond geldt Onderliggend geldtdan wel

dat huishoudens die nog een vastenergiecontract hebben hun voordeel van de verlaagde

energiebelastingverliezen engeen profijt hebben van het prijsplafond
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2 Vormgeving variant

2 a Inventarisatie orde grootte parameters

• U wordt geadviseerd het maximumverbruik op 1000 m3 aas en 2100 kWh te zetten

o Met lOOOmS gas en 2100 kWh bereikt u biina 60 vande huishoudens volledia \n6\en

ze 20 besparen t Q v 2020 en 50 indien huishoudens 15 besoaren Behoud van

een besparings en verduurzamingsprikkel voor huishoudens is belangrijk voor de

energieleveringszekerheid en een Europese voorwaarde voor het invoeren van een

generiek tariefplafond Het is daaronn raadzaam om een maximumverbruik te kiezen

beneden het gemiddelde verbruik in normale tijden 1200 m3 gas en 2800 kWh

elektra Hierdoor betaalt een groep huishoudens over het gedeelte boven het

maximumverbruik nog steeds de hoge marktprijzen waardoor het prijseffectom te

besparen en verduurzamen in stand blijft
o Een maximumverbruik van 1000 m3 gas komt overeen komt met het gemiddelde

oasverbruik van de huishoudens in het tweede en derde inkomenskwintiel aecorriaeerd

voorde benodiade 20 besparina De gasrekening bepaalt het overgrote deel van de

totale energierekening Het tweede en derde inkomenskwintiel kan in tegenstelling tot

een deel van het eerste inkomenskwintiel geen gebruik maken van de energietoelage
maar komt ook in steeds grotere betalingsproblemen vanwege de hoge

energierekening
• Een maximumtarief voor elektriciteit en of gas tot een bepaald verbruik per huishouden heeft

als grote voordeel dat het huishoudens financiele compensate en zekerheid biedt betreft hun

energierekening Het grijpt het probleem direct bij de kern aan doordatde overheid het risico

van schommelende energieprijzen overneemt Hierdoor weten huishoudens beter hoe hun

energierekening eruitgaat zien Daarnaast wordt energiebesparing op het verbruik van boven

de maximumgrens nog steeds gestimuleerd en bij een hoog genoeg tariefplafond wordt ook

de besparingsprikkel bij het verbruik daaronder behouden

• Dezeeis behoud van een energiebesparingsprikkel steltde Europese Commissie ook aan een

tariefplafond voor alle huishoudens De recente voorstellen van de Europese Commissie bieden

nu meer mogelijkheden dan voorheen om in te grijpen in de energiemarkt en daardoor de

stijging van de energieprijs te dempen bijvoorbeeld door middel van een tariefplafond voor

huishoudens tot een maximumverbruik

• Er zijn verschillende parameters waarover besloten moetworden

o Het tariefplafond
o Het maximumverbruik voor gas en elektra

• Des te hoger het tariefplafond des te groter de prikkel is om te besparen voor huishoudens

Tegelijkertijd moet in acht worden genomen dat een deel van de huishoudens die al veel

energie hebben bespaard nog steeds hun noodzakelijk energieverbruik niet meer kunnen

betalen zie ookantwoord 2b

• Hoe hoger de grens voor maximumverbruik voor gas en elektra des te minder de prikkel voor

huishoudens om energie te besparen ook afhankelijk uiteraard van het tariefplafond Het

maximumverbruik is in grote mate bepalend voor hoe het profijt van het tariefplafond

neerslaatbij verschillende inkomensgroepen zie ookantwoord 2c

• Het aantal bedrijfsaansluitingen bij leveranciers is op dit moment 518 500 waarbij het vooral

zal gaan om de midden en kleinbedrijven die inkopen bij leveranciers Grootverbruikers van

energie kunnen onder voorwaarden ook direct bij energieproducenten inkopen

2b Hoe ziet PvdA GL variant emit

De partiien willen tot een aebruik van 1500 kuub aas en 3300 kWh elektra de orils voor

huishoudens vastleaaen op het niveau van ianuari 2022 Het gemiddelde variabele

leveringstarief voor leveranciers aan consumenten was op 1 januari 2022 1 20 per m3 gas en

0 32 per kWh elektriciteit

Een tarief van 01 01 2022 is aanzienlijk hoger dan de gemiddelde tarieven in 2021 Het

gemiddelde tarief van 2022 is tot en met augustus 1 52 euro per m3 gas en 0 40 euro per

kWh elektriciteit tabel 1

Met het PvdA GL voorstel wordt eveneens 100 van de huishoudens geraakten 68 wordt

volledig geraakt naar eigen zeggen Hun voorstel richt zich alleen op huishoudens en niet op

bedrijven Wij wachten de doorrekening af voor precieze details
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Tabell ontwikkeling variabele gas en elektridteitspriizen voor consumenten

Datum Gem

2021

Gem

20221
jan feb mrt mei jun julapr aug

22 22 22 22 22 22 22 22

Gas per m3 0 42 1 52 1 20 1 12 1 85 1 68 1 42 1 22 1 59 2 11

Elektriciteit

per kWh

0 11 0 40 0 32 0 30 0 48 0 44 0 36 0 33 0 42 0 50

2c Hoeveel huishoudens worden geraakt volledig gedekt bij welke parameters

• Bij een tariefplafond voor gas en elektra per huishouden wordt 100 van de huishoudens met

een eiektriciteits en of gasaansiuiting bereikt Het is afhankeiiik van de oestelde parameters

hoeveel procentvan de huishoudens volledig voordeei hebben van het tariefolafond zie

hiervoortabei 2 Dat aiie huishoudens bereikt worden betekent dat deze huishoudens geen

marktprijzen meer betaien voorenig eiektriciteit ais gasverbruik ais de prijs in hun

energiecontract boven het piafond iag maar aiieen nog het veriaagde tarief In alle

inkomensgroepen kunnen nog steeds vaste energiecontracten voorkomen met een prijs onder

het tariefpiafond
• Een voorwaarde van de Europese Commissie is dat er bij een tariefplafond met een

maximumverbruiksgrens nog steeds een besparings en verduurzamingsprikkel blijft voor

huishoudens Het is dus belangrijkom te richten op het noodzakelijke energieverbruik van

huishoudens om die prikkel in stand houden Mochten huishoudens dan meerenergie willen

gebruiken vanwege het gebruik van luxegoederen betaien zij daarvoor een hogere

marktprijs Een optie daarom zou kunnen zijn om te richten op een besparingsprikkel van 20

ten opzichte van het gemiddelde verbruik in 2020 1200 m3 gas en 2800 kWh elektra

• Bij een maximumverbruiksgrens van 1000m3 gas en 2100 kWh per huishouden valt naar

verwachting het energieverbruik van bijna 60 van de huishoudens volledig onder het

tariefplafond voor hun volledige gebruik profiteren zij van het verlaagd tarief indien de

huishoudens 20 besparenten opzichte van 2020 Indien huishoudens 15 besparen bereikt

u hiermee minimaal 50 van de huishoudens volledig en indien huishoudens helemaal niet

besparen minimaal 40

• Bij een aanzienlijk lagere maximumverbruiksgrens wordt het risico groter dat er huishoudens

zijn die al bespaard hebben en nog steeds een redelijkdeel van het verbruiko b v

marktprijzen moeten betaien wat hen in mogelijke betalingsproblemen brengt

Tabel2 Aardgas en elektriciteitsverbruik per verbruiksdeciel

INCL 15 BESPARIlMGi INCL 20 BESPARIIMGVERBRUIK 2020

aardgas elektra aardgas elektra aardgas elektra

tempgecorrigeerd

gemiddeld m3 1190 2760 1012 2346 952 2208

Verbruik le deciel 340 1150 289 978 272 920

Verbruik 2e deciel 630 1480 536 1258 504 1184

verbruik 3e deciel 790 1770 672 1505 632 1416

verbruik 4e deciel 950 2090 808 1777 760 1672

verbruik 5e deciel 2440 935 20741100 880 1952

verbruik 6e deciel 1260 2820 1071 2397 1008 2256

verbruik 7e deciel 1450 3280 1233 2788 1160 2624

verbruik 8e deciel 1710 3870 1454 3290 1368 3096

verbruik 9e deciel 2130 4810 1811 4089 1704 3848

‘ Gebaseerd op de eerste 3 maanden van 2022

2
CBS schat in dat het gemiddelde huishouden het eerste halfjaar van 2022 minimaal 16 minder gas hebben

verbruikt dan in het eerste halfjaar van 2021 fGasverbruik 25 orocent lager in eerste halflaar 2022 fobs nil
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Ook OP basis van inkomensaeaevens kunnen de parameters voor het maximum«

veraoedverbruik warden aekozen zie hiervoortabel 3

• Een reden om naar deze gegevens te kijken is dat het eerste inkomenskwintiel de enige groep

is die in aanmerking komt voor de energietoeiage het tweede inkomenskwintiei niet

Tegeiijkertijd ervaartdie laatste groep ook grote betalingsprobiemen

Bii een afbakening op het gemiddeide van het tweede en derde kwintiei inciusief een

verwachte verpiichte eneraiebesoaring van 20 zou een afbakenina van lOOQ m3 gas een

ioQisch maximum zi1n

o Aangezien de inkomenscategorieen boven dit kwintiei aanzienlijk nneer eiektra

gebruiken is het raadzaam om de grens daarvoor te ieggen op 2100 kWh

o Zodoende raakt u met deze optie u ca 60 van de gas en eiektriciteitsverbruikende

huishoudens indien ze 20 besparen tabei 2

Tabei 3 verbruikper inkomenscategorie excl en incl energiebesparingen

GEMIDDELDE

VERBRUIKSDATA

15 20

BESPARINGEN BESPARINGEN

Inkomenscategorieen Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit

le 117 WML 1137 2048 967 1741 910 1638

2e 117 187 WML 1197 2261 1018 1922 958 1809

3e 187 286 WML 1288 2701 1095 2296 1031 2161

4e 286 423 WML 1398 3149 1189 2677 1119 2519

5e 423 WML 1740 3918 1479 3330 1392 3134

2d Hoe concreet kunnen we worden maandag dinsdag

• Er kan worden aangekondigd dat er een tariefplafond met maximumverbruik aankomt

• Per wanneer het tariefplafond kan worden ingevoerd is nog afhankelijk van wanneer de

leveranciers denken dit aan te kunnen De instelling richting hen is in ieder geval zo snel

mogelijk Een aantal grote leveranciers denktal per 1 november dit te kunnen Naar

verwachting kan dinsdag worden gecommuniceerd dat dat in ieder geval per 1 januari 2023 zal

zijn maar hier meet maandag nog commitment op komen vanuit energieleveranciers en EZK

RVO

• Indien u een keuze maakt over het maximumverbruik dat onder het tariefplafond zal vallen

kan dat ook naar buiten worden gecommuniceerd maandag dinsdag
• Voorde exact hoogte van het tariefplafond kan dit nog niet omdat daar eerst ook voor moet

worden vastgesteld welk deel van het verschil met de marktprijs wordt gesubsidieerd voor

energieleveranciers en hoe dat verschil bepaald wordt
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8 Accijns aanpassing inclusief tabelcorrectiefactor

• Bij de gesprekken op 30 31 augustus is in eerste instantie voor januari 2023 gerekend met

een eenzelfde accijnsverlaging als in 2022 opnieuw resp 17 2 11 1 en 16 6 cent Echter

door de wetteiijke indexatie per 1 januari en eerder vastgeiegd beieid uit het Klimaatakkoord

ieidt dit tot hogere tarieven dan in de 2® heift 2022

• Dit is rechtgezet zodat in januari 2023 de accijns gelijk is aan de 2® heift van 2022 Dit ieidt tot

een iets grotere veriaging en hogere kosten ca € 200 min Zie ook onderstaande tabei

Brandstof Tarieven per 1

1 2022

Tarieven per i

4 2022

Tarieven

per 1 1 bij

gelijke

veriaging

Tarieven per 1

1 2023 zoats

opgenomenin

BP

Tarieven per 1

7 2023 Czoals

opgenomen in

BP

Benzine 82 4 65 1

incl veriaging

van 17 3

70 3

incl

veriaging van

17 3

65 1

incl veriaging

van 22 46

78 91

incl veriaging

van 8 65

Diesel 52 8 46 1

incl

veriaging van

11 1

cent 1 iter

51 63

incl veriaging

van 5 55

41 7

incl veriaging

van 11 1

cent liter

41 7

incl veriaging

van 15 48

LPG 19 43 15 35

incl veriaging

van 4 1

cent liter

16 6

incl

veriaging van

4 1 cent liter

15 35

incl veriaging

van 5 31

18 62

incl veriaging

van 2 04
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4 Concept dekkingsopties pakket

• Het koopkrachtpakket waartoe in augustus is besioten is erop gericht bepaaide groepen een

vaste tegemoetkoming te geven om de hoge energiekosten en aigemeen hogere infiatie te

compenseren en geeft daarnaasteen korting op de brandstofaccijns en EB Deoptelsom van

maatregelen ieidt tot een fiinke ondersteuning van de koopkracht maar neemt de onzekerheid

over potentieie verdere tegenvaiiers in de energierekening niet weg

• Een cap op de energierekening voor huishoudens tot een bepaaid verbruik richt zich er juist

op deze onzekerheid weg te nemen De overheid neemt deze onzekerheid over De kosten van

dit pakket zijn op voorhand met veel onzekerheid omgeven want afhankeiijk van de

ontwikkeiing van de energieprijs
• Afhankeiijk van de vormgeving van het tariefpiafond iigt het in de reden om deien van het

augustuspakkette heroverwegen Bij een tariefpiafond dat ai een deel van de hogere

energieprijs wegneemt is er minder koopkrachtondersteuning nodig via andere instrumenten

Het terugdraaien van deze maatregelen kan dan dienen als dekking van de cap op de

energierekening Zo kan tevens een deei van de dekking voor deze alternatieve route

gevonden worden

• Bij een tariefpiafond met een relatief laag maximaal gebruik profiteren alle inkomensgroepen
in absoiute termen in dezeifde mate want elke inkomensgroep kan dan gemiddeld het

voordeei verzilveren Dat levert reiatief meer koopkrachtwinst op bij de iage inkomensgroepen

Bij een hoger tariefpiafond groeit het profijt bij hogere inkomensgroepen omdatdeze

gemiddeid genomen meer energie gebruiken en dan voor een groter deel van hun gebruik
voordeei hebben van het plafond

• De voorgenomen maatregelen in de energiebelasting dubbelen direct met het tariefpiafond
Deze liggen voor de hand om in te zetten als dekking Deze waren bedoeld als directe

verlichting van de energierekening voor huishoudens Daar is minder noodzaak toe als er een

plafond geldt Onderliggend geldt dan wel dat huishoudens die nog een vastenergiecontract

hebben per 1 januari 2023 nog 10 hun voordeei van de verlaagde energiebelasting
verliezen en geen profijt hebben van het prijsplafond Deze huishoudens hebben echter door

hun contract ook beperktiast van de prijsontwikkeling
• Bij de uiteindelijke vormgeving van het plafond moet ook worden bezien of bedrijven die

voordeei hadden van de EB verlaging in dezeifde mate profiteren van het tariefpiafond zie

3b

• Daarnaast heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan voor een inframarginale heffing en

een solidariteitsheffing De aangekondigde mijnbouwheffing sluitaan bij solidariteitsheffing en

is al ingezet voor het koopkrachtpakket Bij de inframarginale heffing is het zeer onzeker of

deze extra middelen zal opieveren en op welke manier de heffing wordt uitgewerkt
• Tot slot kunnen ook andere onderdelen van het pakket heroverwogen worden Onderdelen die

eveneens rakenaande overall koopkracht en mogelijk cumuleren met een tariefpiafond zijn
hieronder aangegeeld Om dit te kunnen beoordelen zijn onder andere inzichten vanuitde

stresstest van CPB nodig
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Bijiage I Overzicht Augustusbesluitvorming

in mitjoenen euro is saldobelastend 2022 2023 2024 2025 2026 2027 St rue

Incidenteel pakket koopkracht 50 10 173 227 37 93 113 0

I I
Reservering fonds betalingsachterstanden
Uitstel schuif energiebelasting naar 2024

Energietoeslag € 1300

Eenmalig verhogen zorgtoeslag met €412

Enveloppe armoede schulden

Inkomensafhankelijke huurverlaging 1 7

Verhogen beurs uitwonende studenten

Intensivering nationaal isolatieprogramma

Maatregel brandstofaceijns

0 50 0 0 0 0 0

0 246

1 400

2 117

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

50 75 75 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

c 11312 18 37 93 0

0 150 150 0 0 0 0

0 1 193 16 0 0 0 0

Structureel pakket
Verhoging WML

lOAOW verlagen 2023 afschaffen 2025

Verhoging huurtoeslag met 203 euro

Kindgebonden budget

Kinderopvangtoeslag naar 96

Arbeidskorting

Verlaging tarief eerste schijf IB

Investering MKB

w v tarief tox 2

w v verhogen EIA MIA VAMIL

w v verhogen WKR

w v Aof premie kleine werkgevers
Caribisch NL

5 346 4 449 3 220

3 208 2 073 863

496 151

3 098 3 087 3 174111

22 833 811 532

0 0 0 0 0

32525 187 325 325 325 325

65 732 485 248 134 133 100

0 0 6 80 102 113 113

0 500 500 500 500 500 500

0 700 700 700 700 700 1 000

0 500 500 500 500 500 600

0 70 11 1 1 1

0 150 150 150 150 150 150

0 50 50 50 50 50 50

0 230 301 301 301 301 401

0 16 12 4 4 4 4

de inkomensafhankelijke huurverlaging en het verhogen van de huurtoeslag zijn aan elkaar

verbonden de eerste is niet mogelijk zonder de laatste
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speaking notes zondag

Wat is er veranderd sinds augustus

Door de schommelingen op de energiemarkt weten huishoudens niet goed waar zij aan toe

zijn We wilden altijd al zekerheid bieden aan huishoudens en om die reden is er in het

augustuspakket reeds een bedrag van 700min gereserveerd voor de uitwerking van een

tariefpiafond
In de afgeiopen vveken heeft het kabinet onderzochtof het mogeiijk is om voor een

afgebakende groep huishoudens een tariefpiafond in te voeren

Deze zoektocht begon binnen de kaders van de Europese beperkingen voor ingrijpen in de

markt waar in prijsreguiering aiieen is toegestaan wanneerdeze gericht is op kwetsbare

huishoudens Een dergelijke afbakening is moeilijk kost tijd en stuit ook aitijd op

afbakeningsprobiemen
De recente voorsteiien van de Europese Commissie bieden meer mogeiijkheden om in te

grijpen in de energiemarkt Dit biedt veei meer ruimte om een breder tariefpiafond op energie

te introduceren

Het voorgesteide maximumtarief vooreiektriciteiten of gas geidt tot een bepaaid verbruik De

compensatie beweegt voor dat deei van het gebruik dus automatisch mee met de

schommelingen in de prijs Boven deze grens blijft de marktprijs van toepassing waardoor de

prikkel tot energiebesparing boven de grens intact blijft Deze eis stelt de Europese Commissie

ook aan een breder prijsplafond
De urgentie is groot en snelheid is noodzakelijk De gewenste snelheid legt beperkingen op

aan de mate van gerichtheid en complexiteit die uitvoerbaar is Dat betekent dat er

onherroepelijk situaties zullen voorkomen van overof ondercompensatie Dat risico moeten we

in deze situatie bereid zijn te nemen Dit omdat we hiermee zekerheid aan mensen kunnen

geven over hun tarieven

Prijsplafond

• Het kabinet heeft een regulier koopkrachtpakketafgesproken in augustus om de effecten van

de inflatie in brede zin en ook de hoge energierekeningen te dempen Er is daarbij een

reservering getroffen van 700 min euro om een tariefpiafond uit te werken waarmee

huishoudens weer zekerheid kunnen gaan ervaren

• De volatiele energieprijzen geven veei onzekerheid bij huishoudens of ze de energierekening
dit en volgend jaar kunnen betalen De enorme schommelingen zorgen voor toenemende

onzekerheid bij huishoudens of ze detouwtjes wel aan elkaar geknoopt krijgen
• De overheid is beter in staat om deze onzekerheid maand op maand te dragen dan

huishoudens en daarmee voorkomen we ook elkaar in rap tempo opvolgende steunpakketten
• Op Europees niveau en in onze buurlanden wordt ook naar tariefplafonds gekeken als

effectieve maatregel om de prijseffecten voor burgers te beperken
• Daarom willen we zo snel mogeiijk tot een werkend prijsplafond komen we vragen de

energiebedrijven of zij dit per 1 november kunnen realiseren zoals Vattenfal en Eneco eerder

aan de Kamerhebben laten weten Zo snel mogeiijk maar uiterlijk 1 januari

Energieleveranciers hebben aangegeven ditzo snel mogeiijk te willen doen maar komen

morgen na een gesprek met hun leden met een datum

• We stellen eentijdelijk plafond voor waarmee alle huishoudens worden geholpen in hun

basisbehoefte Daarbij zijn variaties denkbaar in de hoogte van het tarief waarop het plafond

wordt vastgesteld en tot welk energieverbruik het prijsplafond zal gelden en hoe je op

verantwoorde wijze energieleveranciers compenseertzodathet goed uit te voeren is maar we

niet overcompenseren

• De precieze parameters moeten nog worden bepaaid Om te zorgen voor een prikkel tot

besparing en breed huishoudens te helpen met hubn basisbehoefte denken wij aan een

volumegrens in de bandbreedte van 700 1500m3 Gasen 1650 3300KWh electra Voor de

Algemene Financiele Beschouwingen wil het kabinet met een nadere precisering van de

aanvullende energiemaatregelen komen
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• Het prijsplafond is tijdelijk Als deze energieprijzen lange tijd aanhouden zal er nog sneller

naar andere manieren moeten worden gekeken om energieverbruik te verminderen en minder

afhankelijk te worden van gas

Dekking

De hoge energieprijzen betekenen dat we collectief armer zijn geworden Deze versteviging
van het pakket met een prijsplafond neemt niet weg dat we niet alles kunnen compenseren

ledereen zal de effecten voelen We proberen slechts de onzekerheid zo goed als gaat weg te

nemen zodatgezinnen beter weten waar zij aan toe zijn en daar naar kunnen handelen

Een tariefplafond kost geld om uit te voeren dat moet gedekt De elementen uit het augustus

pakket die precies op de energierekening aangrijpen wil ik herschikken Het gaat dan in ieder

geval om de belastingvermindering en of tarieven samen €5 4 mid inclusief de eerdere

reservering voor een plafond
Naast budgettaire redenen ook vanwege het risico op overcompensatie als we de prijzen al

bevriezen met die prijsplafond Het afgesproken augustuspakketliet voor sommige

inkomensgroepen met alle spreiding die daaronder ligt eengrote plus zien Dit prijsplafond is

nodig voor veel huishoudens om niet in de betalingsproblemen te komen maar lang niet voor

alle huishoudens

De overcompensatie die bij een deel van de huishoudens terecht komt zorgt daarnaastvolgend

jaar voor een klifen grotere achteruitgang in koopkracht naar 2024 als die maatregelen niet

worden doorgezet
De ontwikkelingen in Europa bieden aanknopingspunten voor dekking de verordening stelt dat

ereen solidariteitsheffing op fossiele bedrijven en een inframarginal cap op

energieproducenten met overwinsten moet komen deze zou ik willen inzetten voor dekking
Over de heffingen is nog grote onzekerheid rond vormgeving en wat zij zullen opbrengen
Als het bedrag dat met de heffingen in Europa niet afdoende blijkt dan moeten we in het

voorjaar aanvullende dekking zoeken

Vangnet verbod op afsiuiting en noodfonds

Door het prijsplafond is de druk op een vangnet minder Door het probleem bij de rekening op

te lossen is de noodzaak om schulden te verhelpen minder De samenhang van het pakket is

key Het noodfonds is daarbij de laatste stap van het geheel alleen als achtervanger
Door MINAPP worden maatregelen voorbereid op vroegsignalering schuldhulpverlening en

doorverwijzing naar hulp Er wordt ook gewerktaan een verbod op afsiuiten In dit alles kan

een gericht noodfonds ondersteunen Concreetbetekentdit voor huishoudens dat zij eersteen

coulante betalingsregeling aangeboden krijgen door de energieleverancier vervolgens worden

aangemeld bij de gemeente en eventueel bij het Noodfonds uitkomen Huishoudens waarvoor

dit niet voldoet worden doorverwezen naar bestaande schuldhulproutes

Het is voor alle partijen van belang dat dit noodfonds niet interfereert met de reguliere aanpak

vanuit leveranciers dater sprake is van gereguleerde toestroom en gedegen toetsing Zodat

niet alle risico s overgaan naar het foods en zodat er voor alien zekerheid bestaat

Dit wordt vanuit de overheid gedekt uit de reserveringen vanuit augustus En in het noodfonds

dragen ook energieleveranciers substantieel financieel bij

Steunmaatregelen energie intensief mkb

• Op macroniveau presteerthet Nederlandse bedrijfsieven heel goed hoge winstgevendheid

lage failllssementen weinig werkloosheid

• Er zijn wel bepaalde sectoren waar het voor een deel van de bedrijven moeilljkergaat IN het

bijzonder de energie Intensleve MKB Het probleem is daar specifiek Dat vraagt om een

specifieke en strak afgebakende opiossing die bovendien ruimte laat voor ondernemersrisico

niet de hele pijn wegneemt en verduurzamingsprikkels zo goed mogelijk in stand houdt

• De beste opiossing voor het bedrijfsieven is het stutten van de koopkracht waardoorde

consumptie op peil kan blijven
• Daarom in de vierhoek besloten om uit te werken wat er mogelijk is om specifieke en strak

afgebakende steun vorm te geven voor het energie intensieve MKB Hierbij zijn
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uitvoerbaarheid en juridische houdbaarheid belangrijke randvoorwaarden Het most wel

kunnen We moeten voorkomen dat ook hier de dynamiek ontstaat zoals rond Corona dat er

elke week een nieuwe sector in beeld komt en er teveel discussie mogelijk is over afbakening
• We zulien aankondigen dat we naargerichte regeiingen zoeken

• NB Een ongerichte variant is verstorend maar bovendien zeer kostbaar Indien we die kant op

gaan zeer ruimhartige compensatie van het bedrijfsieven vind ik het iogisch dat we de

dekking ook ophalen bij het bedrijfsieven Dan betalen bedrijven die het reiatief goed doen en

winst maken en dus in de hoge vpb schijf vaiien mee aan soiidariteit met bedrijven waar het

minder goed gaat
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6 Vragen fractievoorzitters energie intensief mkb

Vraaa waar zit het probleem van het eneraie intensieve MKB

Op macroniveau presteert het Nederlandse bedrijfsieven goed hoge winstgevendheid

lage faillissementen weinig werkloosheid De reden dat inflatie zich verbreedt en er dus

bredere prijsstijgingen zijn dan energie is dat hogere energieprijzen grotendeels worden

doorberekend in hogere afzetprijzen
Er zijn wei bepaaide sectoren in het energie intensieve mkb waar het voor een deei van de

bedrijven moeiiijker gaat bijv bakkers siagers sauna s Het probieem is dus specifiek
Anders dan de sluiting van bedrijfssectoren ten tijde van corona zijn de hogere

energieprijzen niet direct veroorzaakt door maatregeien van de overheid De gevoigen
hiervan zijn in beiangrijke mate onderdeei van het ondernemersrisico Bedrijven die dit

risico hebben afgedekt door langiopende energiecontracten af te siuiten moeten niet hun

hele voordeei zien verdwijnen
De situatie vraagt dus om een specifieke en afgebakende opiossing voor het energie
intensieve mkb die ruimte laat voor ondernemersrisico niet de heie pijn wegneemt en

verduurzamingsprikkeis zo goed mogeiijk in stand houdt

Het kabinetonderzoektde mogeiijkheden voor de introductie van een specifieke regeiing
voor de compensatie van energiekosten voor het energie intensief MKB Dergeiijke

regeiingen zijn zeer uitdagend in de uitvoering Zowei voor afbakening ais voor wart

betreft juridische houdbaarheid Op de uitwerking wordt de komende tijd ingezet
Voor dekking van eventueie additioneie maatregeien kan o a overwogen worden

elementen van de envelop bedrijfsieveninvesteringen uitaugustus van SOOmln opiopend
tot eOOmln struc m n verlaging aof premie en verhoging EIA MIA VAMIL te heralloceren
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3b Wat is de verdeling tussen bedrijven huishoudens bij de voorgenomen verlaging

energiebelasting en bij het tariefplafond

Effect voorgenomen pakket EB augustnsbesluitvormiriQ

Bedrijven2023 BLO Burgers

Reservering voorgerichte compensatie energierekening
exclusief 50 min op AP

646 39 607

Verlaging EB pakket gasveriaging le schijf 728 197 531

Verlaging EB pakket elektridteitsverlaging le schijf 1689 385 1304

Verlaging EB pakket belastingvermindering 2342 148 2195

Totaal 769 46375405

Hierbij is er vanuit gegaan dat het jaar uitstel van de schuifvan EB tarief elektriciteit naarEBtarief

gas blijft staan

Effect tariefplafond
• De huidige inschatting is dat er ruim 500 duizend C~518 500 bedrijven zijn met een gas en

elektridteitsaansluiting in 2023 met recht op belastingvermindering Er kan voorgekozen
worden om deze groep ook recht te geven op het tariefplafond

• De kosten en het voordeei van het toevoegen van deze bedrijven aan het tariefpiafond

hangen af van de parameters
• Bij een maximumverbruik van 1000 m3 gas en 2100 kWh elektriciteit €1 per kuub en 20 cent

per kWh compensatie en met de aanname dat deze bedrijven aiiemaal meer dan de grens

gebruiken zou het voordeei dan op ongeveer € 736 miijoen komen

• Met schommelingen in energieprijzen zou dit beeid schuiven
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7 compensatie energierekening zwembaden ijsbanen buurthuizen etc

U vraagt Of er compensatie mogelijkis voorde energierekening van maatschappelijke

voorzieningen zwembaden scholenj buurthuizen etc

Antwoord

• Wij adviseren om geen compensatie te leveren voor maatschappelijke voorzieningen voor

stijgende energieprijzen Een eerste grove inventarisatie levert circa 1 8 miljard aan mogelijke

verzoeken tot compensatie voor de collectieve sector op Voor zwembaden en ijsbanen is dit

bijvoorbeeld circa 280 miljoen voor buurthuizen circa 8 miljoen musea circa 37 miljoen en

bibliotheken circa 18 miljoen Voorde zwembaden ligt de verantwoordelijkheid bij gemeenten
Indien nodig ligt het in de reden dat als de prijzen ianger hoog blijven hier eersttussen

gemeenten en rijk over wordt gesproken Op dit moment zijn er bij ons nog geen claims

ontvangen van departementen en sectoren in de media vragen energie intensieve sectoren

wel om steun Wij stellen voorom eerstde realisaties van 2022 af te wachten en dit verderin

het voorjaarte bezien

• Compensatie bij een deel van de organisaties leidt in onze ogen tot de roep om compensatie in

de gehele collectieve sector voor de energierekening Ervaring bij de covid steun leert dat

compensatie lastig valt af te bakenen Het compenseren van de energierekening kan ook

leiden tot de roep om compensatie van hogere brandstof of grondstofprijzen denk

bijvoorbeeld aan visserij defensie en infraprojecten Daarnaast is de situatie heel anders dan

bij Covid toen de overheid sectoren sloot Ook staat compensatie energiebesparing en

energietransitie in de weg Bovendien heeft een deel van de maatschappelijke organisaties

bovenmatige reserves waardoor compensatie niet per se in de rede ligt
• Eenmaal per jaar worden de begrotingen van de departementen geindexeerd voor de loon en

prijsontwikkeling Dit gebeurt bij Voorjaarsnota op basis van de CEP raming van het CPB De

prijsbijstelling is een structurele tranche en bedroeg voor2022 ruim 2 miljard voorde

Rijksbegroting Voor de prijsbijstelling tranche 2023 staat reeds cumulatief 15 1 miljard

gereserveerd waarvan 2 9 miljard in 2023
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Van

Aan

Cc
Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

Bijiagen

Brief energierekening en annotatie BO energieleveranciers

maandag 19 September 2022 16 47 45

Nota brief TK priisplafond eneraierekenina docx

Karnerbrief aanvuilende maatreaeien enerqierekenina docx

Agenda bestiiurlMk overleo eneroiearrnoecie 19 September 2022 inclusief beslispunten pdf

Notitie aan E2K en RN Reactie c

Annotatie BQ 19 09 16 30 docx

verzoek omtrent realisati^terniiin nrilsDlsfcnd odf

Hoi Sigrid

Zie bijgevoegd 2 dingen
1 Annotatie voor Bestuuriijk overleg zometeen met energieleveranciers Excuses voor de

zeer iate aanlevering De agenda werd zojuist zeifs nog aangepast door SZW

2 De laatste stand van de Karnerbrief en opiegnota Graag je akkoord De geei

gemarkeerde onderdeien worden nog verwerkt na o a BO zometeen

Dank

Persoonsgegevens

1559256 00046



m
Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

TERSTOND

TER BESLISSING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Brief TK prijsplafond energierekening

Datum

19 September 2022

Notanummer

2022 0000232330Aanleiding

Hierbij ontvangt u de iaatste stand van de kamerbrief over het besiuit om een

prijspiafond in te stellen Deze versie is ook met de andere departementen

gedeeid

Bijiagen
1 Concept kamerbrief

BesMspunten
• Wij vragen u akkoord te gaan met deze versie van de brief waarbij de

uitkomsten van het BO van maandagavond nogzulien moeten worden

verwerkt

• Wij adviseren u te overwegen een tabel op te nemen waarbij heider wordt

gemaaktweike genoemde maatregeien al in de Miijoenennota zijn

opgenomen en welke aanvuliend zijn

Kernpunten
• In bijgaande brief is nog een aantal passages geel gemarkeerd startdatum

prijspiafond inschatting deei ondernemers datonder het piafond zai vallen

uitkomsten gesprekken PvdA GroenLinks en verkenning iiquiditeitssteun

energieleverancier Na het BO van vanavond zullen wij deze passages

aanpassen Zoals mondeling met u besproken zai de brief morgenochtend

toegevoegd worden aan de stukken in het koffertje
• Wij adviseren u een tabel in de brief op te nemen zoals is weergegeven in de

toelichting van deze nota Daaruit blijkt dat ook het risico dat wordt gelopen

als het prijspiafond rond de 11 miljard euro uit zou komen maar er

onvoldoende dekkingsmaatregelen zijn en het risico als uiteindelijk niet wordt

besloten tot terugdraaien van de energiebelasting 5 4 miljard euro Hierin

zijn ook verschillende maatregeien toegelicht naast het prijspiafond die door

de formulering in de brief mogelijk optermijn tot hogere kosten kan leiden

Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het eerste voorstel van EZK is een

subsidieregeling eerste ruwe kostenraming bedraagt circa 1 8 miljard Wij
werken hiervoor met EZK varianten uit Hierover zai nog politieke

besluitvorming moeten plaatsvinden U wordt hier later overgemformeerd
• Als u besiuit om de tabel op te nemen komen we morgenochtend vroeg met

een nieuwe versie waarin ook alle lastenmaatregelen zijn opgenomen en

toegelicht en die wat opmaak betreft meer geschikt is voor een kamerbrief
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Toelichting
Voorstel voor tabel

Tabel 1 Nieuwe maatregelen Prinsjesdagbrief

2022

4 5 6 7

Hjdelijktariefplafond eti dekking

Tij delijktariefplafond

Dekking uit energiebelasting miljoenennotapakket

Dekking uit nieuwe infratnarginale heffing

MKB EZK

Te onderzoeken subsidie energie intensief MKB

Flanksrendbeleid SZW

Diverse subsidies o a schuidhuipveriening en

jeugd

Dekking SZW

Bijzonder bijstand studenten

Bijzonderbijstand studenten

Dekking bijzondere bijstand studenten

Energietoelage

Energietoeiage in 2022

PM

5 422

PM PM

PM PM

5

5

35

35

500 500

Totaal extra Prinsjesdagbrief D 0500 P PM 0 0

M 5 922

Tabel 2 Maatregelen uit Miljoennota dieinde brief worden getioemd

I in mln i i^is saldobelastend|S 0 02

Noodfonds

Noodfonds
50

MKB EZK

Investering MKB verhoging ElA MiA VAMiL

augustuspakket

BMKB Groen garantieplafond reedsbesioten

Flankerendbeleid SZW

Vroegsignaieringen bijzondere bijstand

Dienstverleninggemeentenuit CAmiddelen armoede

schulden

Reservering fiankerendbeleid

Nationaal isolatieprogramma

Nationaai isoiatieprogramma

Caribisch Nederland

Caribisch Nederland MJN

0 150 150 150 150 150

50 100 0

35

40 40 40 40 40

75 75

150 150

16 12 4 4 4

Tiideliik tariefolafond en dekking

• Het kabinet wil een tijdelijk tariefplafond introduceren voor huishoudens met

een maximumtarlef voor elektriciteit en of gas dat geldt tot een bepaald
verbruik Dekosten zijn nog zeer onzeker omdat deze afhankelijkzijn van de

nadere uitwerking en operationaliseren Een inschatting van de kosten bij het
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voorstelvan PvdA GLbedraagt 11 1 miljard Mogelijk zijn de kosten lager
circa 6 miljard als wordt aangesloten bij de inkoopprijs

• De kosten van aanvullende maatregelen zoals het tijdelijke prijsplafond
zullen worden gedekt Hierbij is 5 4 miljard beschikbaar uit de middelen die

gereserveerd zijn voor de verlaging energiebelasting in 2023 uit de

Miljoenennota
• Voor eventuele dekking kan ook gekeken worden naar de Inframarginale

heffing Het is nog zeer onzekerof dit mogelijk is en hoeveel dit dan zal

opieveren
• Indien de opbrengsten van de hierboven genoemde maatregelen onvoldoende

blijken dan zal de resterende dekkingsopgave voor de maatregelen in het

voorjaar gedekt moeten worden

Steun eneraie intensiefMKB

• De brief geeft aan dat het MKB een beroep kan doen op de reguliere

garantieregelingen garantieplafond 2022 BMKB 715 miljoen en GO 400

miljoen Daarnaastis in de augustusbesluitvorming structureel 150 miljoen
extra beschikbaar gesteld voorde Energie investeringsaftrek EIA de

willekeurige afschrijving milieu investeringen Vamil en Milieu

investeringsaftrek MIA

• In de vierhoek is besloten om de mogelijkheden te onderzoeken voor de

introductie van een specifieke subsidieregeling voor de energiekosten voor het

energie intensieve MKB en daaroverook al te communiceren Met deze

aankondiging worden mogelijk te hoge verwachtingen gewekten dat is

politiek en budgettair kwetsbaar

• Samen met EZK werken we IRF en AFEP aan een mogelijke uitwerking van

een subsidieregeling Hierbij worden de economische rationale voor en

nadelen budgettaire consequenties en uitvoerbaarheid betrokken Het eerste

voorstel van EZK was een regeling van circa 1 8 miljard maar wij zien ook de

mogelijkheid dit gerichter en doelmatiger te doen U wordt hier later over

gemformeerd

Flankerendbeleid SZW

• Voor vroegsignalering schuldhulpverlening en doorverwijzing naar hulp wordt

40 miljoen euro ingezet in 2022 Dit wordt gedekt uit de reservering voor

bijzondere bijstand uit de augustusbesluitvorming 50 min in 2022 en uit

beleidsondersteunende budgetten op de begroting van SZW

• Daarnaast is als onderdeel van de Aanpak Geidzorgen armoede en schulden

structureel 40 miljoen euro vrijgemaakt voor het versterken van

dienstverlening door gemeenten Gemeenten kunnen deze middelen ook

inzetten ter verbetering van vroegsignalering en schuldhulpverlening

Biizondere biistand studenten

• Voor de energietoelage voor studenten is 35 miljoen voorzien in 2022 Dit

bedrag moet worden gedekt uit de in augustus gereserveerde middelen voor

bijzondere bijstand 15 miljoen en 20 miljoen uit onderuitputting op de SZW

begroting Dit wordt separaataan u voorgelegd nota IRF 231610 Mits

akkoord worden de middelen dan per ISB en NVW overgeheveld

Eneraietoelaae

Zoals in de Prinsjesdagbrief wordt aangekondigd zal een deel van de geplande

energietoelage 500 miljoen al in 2022 door gemeenten worden uitgekeerd Voor

deze schuif wordt een ISB 2022 en NvW 2023 naarde Kamer gestuurd

Noodfonds
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• Voor het noodfonds is 50 miljoen in 2023 gereserveerd bij Miljoenennota Het

fonds wordt de komende tijd uitgewerkt voor ons is van belang dat de

bijdrage van het Rijk binnen deze reservering blijft Dit bedrag zal op de

Aanvullende Post blijven staan totdat het fonds is uitgewerkt en zai

vervolgens naarde reievante begroting in beginsei SZW worden

overgeheveld

Nationaal isolatieoroaramma

In augustus is 300 miijoen extra beschikbaar gesteld voor het nationaai

isoiatieprogramma

Cahbisch Nederland

Als onderdeel van de augustusbesiuitvorming zijn middeien beschikbaar gesteid
voorde koopkrachtin Caribisch Nederland

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Intern gebruik

Ministerie van Sociale Zaken en

Werkgelegenheid

Directie Participatie

Decentrale Voorzieningen

Afdeling Generieke

Participatievoonzieningen

Persoonsgegevens

Datum

19 09 2022

agenda Onze referentie

2022 0000194965

Omschrijving Agenda bestuurlijk overleg energiearmoede 19

September 2022

19 September 2022 17 00

Webex

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezigen Namens hetRijk Minister Schouten Minister Van

Gennip Minister Jetten Minister Kaag
Staatssecretaris Van Rij ambteiijke

ondersteuning SZW EZK FIN en BZK

Namens de energieleveranciers ifersoonsgegeven^
Greenchoice |Persoonsgegevens| En§M^4ns^evens

Pe soonsgegev^fiiOOibiue Persoonsgegevens ^en
Pfersoonsqeaevei6£nergie Nederiand Ftersoonsgegeven^

PersQi|insge^afBHevatieenergie f ersoonsgegeven Eneco

P^rsoonsgegevei|^Vattenfaii PersoonsgegeveTis]
Nutsgroep}^^rsoonsgegeve[i^SSent

Namens VNG F’ersoonsgegeven^VNG COmmiSSie

Participatie Schuidhuipverlening en Integratie
en ambteiijke ondersteuning

1 Opening en mededelingen

Vrijdag 16 September is in gezamenlijk geconstateerd dat er op een aantal punten

nog nadere uitwerking noodzakeiijk was zie het bijgevoegde versiag bijiage 1

Vanmorgen heeft er een overieg plaatsgevonden tussen VNG energieieveranciers
FIN EZK en SZW waarbij de maatregelen zijn doorgenomen om een gezamenlijk

eenduidig beeld te verkrijgen wat de maatregelen inhouden en in de uitvoering
betekenen In dit overleg wordt de balans opgemaakt waarwe staan en wat er op

Prinsjesdag gepresenteerd kan worden

2 Stand van zaken tijdelijk prijsplafond voor basisverbruik

Het ministerie van Financien geeft een toelichting van de stand van zaken waarbij
de uitkomsten van het gesprek vanmorgen worden meegenomen
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Intern gebruik

BesHspunt 1 Is er overeenstemming voor het invoeren van een tijdelijk

prijsplafondper 1 1 2023 metals indicatieve einddatum 31 12 2023
DirectieParticipatie

Decentrale Voorzieningen

Afdeling Generieke

PaiticipatievoorzieningenBesHspunt 2 Is er overeenstemming om gedurende november en december tot

de invoering van een plafond via de leverancier de hulshoudens een

tegemoetkoming te bieden op de energierekening
Datum

19 09 2022

Onze referentie

2022 0000194965
3 Stand van zaken afsiuitbeleid

Het Ministerie van EZK geeft een toelichting bij de stand van zaken van de inzet

voorkomen afsiuitingen van energie de aanpassing Regeling afsiuitbeleid voor

kleinverbruikers van elektriciteiten gas en de Warmteregeling

BesHspunt 3 Is er overeenstemming over het invoeren van een tijdelijke

verruiming van hetafsiuitverbod metals uitgangspunt dathulshoudens deze

winterperiode niet warden afgesloten als gevolg van hnanciele problemen en het

daardoor niet kunnen betalen van de energierekening

BesHspunt 4 Is er overeenstemming over het invoeren van een hieraan

gekoppelde kredietlijn voor leveranciers om te voorkomen dat zij in

liguiditeitsproblemen komen door de tijdelijke verruiming van het afsiuitverbod

4 Stand van zaken noodfonds

De ministers van Financien en van SZW MAPP geven een toelichting van de

stand van zaken waarbij de uitkomsten van het gesprek vanmorgen worden

meegenomen

BesHspunt 5 Is er overeenstemming over het opschalen van de pilot het

noodfonds en het hiervoor treffen van de reservering van 50 mio

5 Stand van zaken preventie vroegsignalering en schuldhulpverlening

De Minister van SZW MAPP geeft een toelichting van de stand van zaken waarbij
de uitkomsten van het gesprek vanmorgen worden meegenomen

BesHspunt 6 Is er overeenstemming over het voorgesteide maatregelenpakket
waarvan op Prinsjesdag duidelijk wordt welke middelen hier voor beschikbaar zijn
voor gemeenten

6 TK brief Prinsjesdag

Afronding brief na afloop van het bestuurlijk overleg

7 Vervolg en communicatieafspraken

Gezien de gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt bezien welke afspraken op

zowel inhoud uitwerking afspraken als communicatie nodig zijn
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m
Ministerie van Financien

Directie Algemene
Financiele en

Economische Politiek

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota BO Energiearmoede 19 September

Datum

19 September 2022

Notanummer

Aanleiding
Om 17 00 uur vandaag heeft u een bestuurlijk overleg energiearmoede met

ministers Schouten Van Gennip Jetten en de VNG en de energieleveranciers
Daar wordt o a besproken wat er gepresenteerd kan worden op Prinsjesdag

Bijiagen

geen

Agendapunten
1 Opening en mededelingen

2 Stand van zaken price cap

Redeneerlijn u leidt dit agendapunt in

• De volatiele energieprijzen geven veel onzekerheid bij huishoudens of ze de

energierekening dit en volgend jaar kunnen betalen Flet kabinet wil daarom

een tijdelijk plafond instellen waarmee alle huishoudens worden geholpen in

hun basisbehoefte en bet liefst zo snel mogelijk of per 1 november ook als dit

de laatste maanden van het jaar door middel van een proxy variant is

• Voor het tariefplafond zijn verschillende varieties denkbaar in de hoogte van

het tarief waarop het plafond wordt vastgesteld tot welk energieverbruik het

prijsplafond zal gelden en hoe je op verantwoorde wijze energieleveranciers

compenseertzodat het goed uit te voeren is

• De precieze parameters moeten nog worden bepaald Om te zorgen voor

enerzijds een prikkel tot besparing en verduurzaming en anderzijds een brede

groep huishoudens te helpen met hun basisbehoefte denken wij aan een

volumegrens in de bandbreedte van 700 1500m3 Gas en 1650 3300KWh

electra Voor de Algemene Financiele Beschouwingen wil het kabinet met een

nadere precisering van de aanvullende energiemaatregelen komen

• Belangrijk voor het Kabinet is dat we in de bepaling van de volumegrenzen
recente besparingen van huishoudens niet worden teruggedraaid Ook de CIE

eist dat er een prikkel tot besparing gehandhaafd moet blijven
• Flet prijsplafond is tijdelijk Als deze energieprijzen lange tijd aanhouden zal

er nog sneller naar andere manieren moeten worden gekeken om

energieverbruik te verminderen en minder afhankelijk te worden van gas

• Flet is goed om vandaag stil te staan bij wanneer het tariefplafond kan worden

ingevoerd en in hoeverre huishoudens kunnen worden afgezonderd van

bedrijven voordeze regeling Ook is het belangrijk om verdere afspraken te

maken over wanneer het tariefplafond moet zijn uitgewerkt om ook zekerheid

te bieden aan u leveranciers
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BesUspunt 1 Is er overeenstemming voor het invaeren van een tijdelijk

prijsplafondper 1 1 2023 metals indicatieve einddatum 31 12 2023

BesUspunt 2 Is er overeenstemming om gedurende novemberen december tot

de invoering van een plafond via de leverancier de huishoudens een

tegemoetkoming te bieden op de energierekening

Advies

U kunt OP beide beslispunten akkoord aeven U kunt aanaeven dat u per 1

ianuari het tariefplafond zou willen invoeren en per 1 november via een proxy

variant zoals aanaeaeven door Eneraie Nederland Deze proxy houdt in dat

energieleveranciers een subsidie ontvangen die ze d m v een vast bedrag
verdelen over al hun klanten om een tariefplafond te simuleren De klanten

ervaren dus een tariefplafond maar aan de achterkant vindt de compensate

op een andere manier plaats In de praktijk betekent het dat de mensen die

nu een laag tarief hebben een nog lager tarief krijgen en dus

overcompensatie kriioen U kunt vraoen of er toch geen onderscheid te

maken is tussen huishoudens die boven of onder het tariefplafond zitten

U kunt aanaeven dat u zich voor het tariefplafond in 2023 wil richten op de

dezeifde oroep verbruikers die ook in aanmerking kwamen voor de EB

verminderino U kunt vraoen aan leveranciers of het mooellik is daarop af te

bakenen Leveranciers hebben aangegeven dat zakelijke aansluitingen niet

aitijd makkeiijkte onderscheiden zijn van prive aansiuitingen Huishoudens

zijn wel nadrukkelijk de doeigroep van het tariefplafond

3 Stand van zaken afsiuitbeleid

BesUspunt 3 Is er overeenstemming over het invoeren van een tijdelijke

verruiming van het afsiuitverbod metals uitgangspunt dat huishoudens deze

winterperiode niet warden afgesloten als gevoig van financieie problemen en het

daardoor niet kunnen betalen vande energierekening

BesUspunt 4 Is er overeenstemming over het invoeren van een hieraan

gekoppelde kredietlijn voor leveranciers om te voorkomen dat zij in

tiquiditeitsprobiemen komen door de tijdelijke verruiming van het afsiuitverbod

U kunt aanaeven dat u akkoord bent op beslispunt 3 U kunt aanaeven dat u

n ef akkoord bent met beslispunt4

Energieleveranciers vragen om een aanvuiiende kredietlijn U kunt stellen dat

in aanvullina op de comoensatie voor het arMsDlafond en het in te richten

noodfonds eroeen liauiditeits overbruQQinasfaciliteit nodia is vanuit het

Riik Ook mag deze faciliteit iuridisch niet aebruikt worden voor

nadeelcompensatie

Er wordt al een subsidie geven aan leveranciers om een prijsplafond
in te steiien Hierdoor zal het aantal niet betalende klanten al flink

minder zijn Coulante betalingsregelingen zouden daarnaastdus

gewone bedrijfsvoering moeten zijn
Er kan duidelijk gecommuniceerd worden dat wanbetalers waarmee

geen constructieve contactrelatie is afgesloten kunnen worden

Het is belangrijk dat niet alle ondernemersrisico s bij het Rijk komen

te liggen maar ook worden opgepakt door leveranciers

O

O

o
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U kunt aanqeven dat strenae voorwaarden en heldere communicatie

belanarlik zi1n bii het afsiuitbeleid Er moet voorkomen worden dat mensen

opzettelijk hun rekening niet meet gaan betalen wetende dat ze niet worden

afgesloten Hierligt een gedeeld belang
Door het tariefplafond zullen betalingsachterstanden vanaf 1 november sterk

worden verminderd Voorde kosten van niet afsiuiten is het noodfonds

onderdeel van de uitwerking
U kunt aanqeven dat uw inziens de liin zou moeten ziin dat mensen die de

rekenino niet meer kunnen betalen niet worden afoesioten indien er

constructief contact is tussen leveranciers en klant Indien leveranciers en

klant er niet met een coulante betalingsregeling uitkomen kan diegene

doorgestuurd worden naar het noodfonds agendapunt hieronder

4 Stand van zaken noodfonds

Beslispunt 5 Is er overeenstemming over het opschalen van de pilot het

noodfonds en het hiervoor treffen van de reservering van 50 mio

Redeneerlijn u introduceert dit agendapunt
• Door het prijsplafond is de druk op een vangnet minder Door het probleem

bij de rekening op te lessen is de noodzaak om de schulden te verhelpen
minder De samenhang van het pakket is key Het noodfonds is daarbij de

laatste stap van het geheel en alleen als achtervang
• Het is de bedoeling dat huishoudens die niet betalen en wel constructief

contact hebben met de leverancier eersteen coulante betalingsregeling

aangeboden krijgen door de energieleverancier Vervolgens worden zij

aangemeld bij de gemeente en komen eventueel dan uit bij het Noodfonds

De precieze voorwaarden voordeze laatste stap moeten nog ambtelijk

worden uitgewerkt
• Door MINAPP worden maatregelen voorbereid op vroegsignalering

schuldhulpverlening en doorverwijzing naar hulp Er wordt ook gewerkt aan

een verbod op afsiuiten In dit alles kan een gericht noodfonds ondersteunen

Concreet betekent dit voor huishoudens dat zij eerst een coulante

betalingsregeling aangeboden krijgen door de energieleverancier vervolgens
worden aangemeld bij de gemeente en eventueel bij het Noodfonds uitkomen

Huishoudens waarvoordit niet voldoet worden doorverwezen naar bestaande

schuldhulproutes
• Het is voor alle partijen van belang dat dit noodfonds niet interfereert met de

reguliere aanpakvanuit leveranciers dat er sprake is van gereguleerde
toestroom en gedegen toetsing Zodat niet alle risico s overgaan naar het

fonds en zodat er voor alien zekerheid bestaat

• Het fonds wordt gezamenlijk gevoed door energieleveranciers en de overheid

Dit wordt vanuit de overheid gedekt uit de gereserveerde middelen maximaal

50 min vanuit augustus

Advies

U kunt akkoord oaan met het beslispunt

5 Stand van zaken preventie vroegsignalering en schuldhulpverlening
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Beslispunt 6 Is er overeenstemming over het voorgestelde maatregelenpakket
waarvan op Prinsjesdag duidelijk wordt welke middelen hiervoor beschikbaar zijn
VO or gemeenten

U kunt instemmen met beslispunt 6

• U kunt de toelichting van de minister van SZW aanhoren

• Door MINAPP zijn maatregelen voorbereid op vroegsignalering

schuidhulpverlening en doorverwijzing naar huip Huishoudens waarvoorhet

noodfond niet voidoet worden doorverwezen naar bestaande

schuidhulproutes

6 TK brief Prinsjesdag
• U kunt aangeven dat er een Kamerbrief kiaarligtdie morgen met Prinsjesdag

wordt verzonden naastde Miljoenennota Daar worden bovenstaande

onderwerpen in verwerkt

• U kunt aangeven dat u daarin de startdatum van het tariefplafond van 1

novemberwii noemen

7 Vervolg

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp

Datum

Bijiagen

Kt vragen antwoorae traccievoorzitters

maandag 19 September 2022 20 06 46

Beantwoordino vraaen fractievoorzltters 19 September 2022 docx

Appreciatie moties fractievoorzitters 19 September 2022 docx

Ha Sigrid en Marnix

Bijgevoegd met dank aan velen de antwoorden op de vragen van gisteren en de moties die kort

aan het slot genoemd warden

Marita verspreid ook naar de FVers voor zo direct

Met aroeten

Persoonsgegevens

JafepVan Persoonsgegevens

Verzonden zondag 18 September 2022 13 43

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp RE Vragen antwoorde fractievoorzitters

Ha Sigrid en Marnix

Bijgevoegd treffen juiiie de concept antwoorden aan voor het gesprek zo dadeiijk
Met veel dank aan velen voor het hele snelle werk weer

Komen zo ook geprint

Tot zo

Persoonsgegevens

Van Persoonsgegevens

Verzonden zaterdag 17 September 2022 16 25

Aan
Persoonsgegevens
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Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Vragen antwoorde fractievoorzitters

Hoi Sigrid

Hieronder de vragen die we hebben uitgezet en bijgevoegd met dank aan ai onze sneile

collega s de eerste antwoorden

Niet aiies is binnen en hier en daar ook in concept
We iopen je straks even door eea been

Tot straks

PersoDnsgegevens

1 Wanneer kunnen de energieieveranciers een piafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren

2 Hoe ziet de variant van het energiepiafond eruit

a Inventarisatie orde qrootte paramet
b Vergelijk variant PvdA GL

c In kaart brengen aantaiien HHs geraak voiiedig gebruik ged
d Hoe concreet kunnen we worden op maandag dinsdag

3 Doorrekening effecten tariefpiafond tov EB in augustus pakket
a Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant

b Verdeling bedrijven huishoudens

c Worden zeifde aansiuitingen geraakt door EB maatregelen als door piafond Is dat
kieinverbruik

4 Overzicht dekking van tariefpiafond obv eerder concept notitie inci tabel koopkracht
maatregelen die meest inwisselbaar zijn

5 Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen en verordening
op terugsluis aan huishoudens via bijv tariefpiafond

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties zijn
generieke tekst zoals aangekondigd kan worden dinsdag

7 Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

a Wat speelt er Wat zou kunnen

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie
etc nog even delen want was nog niet bekend

ers

ekt

er en
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Vragen fractievoorzitters 19 09

Wat is de datum van invaering
Hoe ligtdebesparing op gas en op elektriciteitrelatiefover2022

3 Wat is nu precieze vormgeving PvdA GL en volumes daarin

a Alslater dan 1 januari wordtkunjedan ietsmetEB doen nog

b kunnen leveranciers bij een latere datum lets metterugwerkende krachtdoen ook in termen van

voorschotbedragen Watkan era in maandbedragen wardenopgevangen als deinvoeringsdatum nogniet
bereiktis vrijwillig welaleen deellaten doen

Caribisch NL looptookmee Wordtdatookuitgewerkt

6 Welkeorganisatieszitten erin deaansluitingen dieonderdeEB vallen en nu onderprijspiqfond
kleinverbruikers aansluiting wiezijn datallemaal zijn deaansluitingen naderuittespUtsen
7 Bijmaatschappelijke organisaties via gemeenten doen Procedurelemotieishetidee

eerste route via departementen

deels compenseren

Noodfondsstand van zaken wat extra detail

9 Hoezit reeks studenten HoetotSOOmln

10 Watziter in 2022 bij kindgebonden budget en h uurtoestag Is datidd betalingjanuari in december

1

2

4

5

8

Vraagl en4b Wat is de datum van invoering lndien 1 januari kunnen leveranciers nog iets met

terugwerkende krachtdoen

• Energie Nederland heeftaangegevendat leveranciers een prijsplafond kunnen invoerenvanafl Januari
2023 Dit plafond wordtvenwerkt in de maandelijksetermijnbedragen van klanten Om deperiode tussen

nu en 1 Januari 2023 te oVerbruggen he eft Energie Nederlandaangegeveneentussenvariantte kunnen

uitvoeren vanaf 1 november Hierdoor ervaartde burger nog steeds een tariefplafond maar werktqua

uitvoering bij leveranciers net wat anders Bij deze tussen variant word t ervoor de maanden november en

decembereen vast bedragter verlaging van de termijnbedragen verwerkt In de praktijk betekent het dat

de mensen die nu eenlaagtarief hebben een noglager tarief krijgen

Vraag2 Hoe ligtdebesparingopgasenopelektriciteitrelatiefover 2022

• In de eerstehelftvan2022ishettotalegasverbruikin Nederland vofeenshetCBSca 25 lager dan de

eerste helftvan 2021 Watde daadwerkelijke reductie van huishoudensis in de eerste helftvan 2022 is

nognietbekend Hetligtinde liJnderverwachtingendatookhuishoudens gegevendeforsestiJgingvan
hun energierekening hun verbruik hebben verminderd waarbij verschil kan ziJn tussen huishoudens Dit

is bovendienookhetdoel en deoproep aan huishoudens in deze tijdenvan energieschaarste Daarnaast

was ditvoorjaar zeer mild ten opzichte van hetvoorjaar2021
• Voor 2022 als geheel en voor 2023 zijn geen actueleramingenvan hetverwachtegasen elektraverbruik

beschikbaar Los van anderefactorenzoalsde temperatuurlijktbijaanhoudenhogereenergieprijzeneen

besparing voor huishoudens waarschijnlijk Bovendienishetzodathuizen in de loopderjaren steeds

beter worden geisoleerd waarvoor het kabinetookditen volgend Jaar subsidies beschikbaarvoorheeft

gesteld wat hetgemiddeld energieverbruikin 2023 ookkan verlagen ten opzichte van 2021

• Tot slot heeftde EuropeseCommissieookeenvraagreductiedoel voorgesteldvan 10 reductie van

e le ktric iteit t o v ge mid de Id verb ru ik afge lopen 5 Jaar

Vraag3 Wat isnu precieze vormgevir^ PvdA GL en volumes daarin

• De partiienwillentoteengebruikvan 1500kuub gas en 3300kWhelektradepriisvoor huishoudens

vastleggen op hetniveau van ianuari2022 Heteemiddeldevariabele lever ingstariefvoor leveranciers aan

consumenten was op 1 Januari 2022 1 20 per m3 gasen 0 32 per kWh elektriciteit

Daarnaastgeven de partijen in de toelichting bij het voorstel enkele illustratieshoe de maatregel zou

uitwerken voor verschillende voor bee Id huishoudens met een bepaald verbruik Het voorstel zelf ziet

echter zoals gezegdop eentariefplafond toteengebruik van ISOOkuub gas en 3300kWh

Een tarief van 01 01 2022 is aanzienlijkhoger dan degemiddeldetarieven in 2021 Hetgemiddelde tarief

van 2022 istoten met augustus 1 52 euro per m3 gasen 0 40 euro per kWh elektriciteit

MethetPvdA GL voorstel wordteveneensl00 van de huishoudensgeraakten6S wordtvolledig

geraaktnaar eigen zeggen Hun voorstel richtzich alleenop huishoudens en nietop bedrijven WiJ

wachten de doorrekeningaf voor precieze details
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• PvdAen Groen Links he bben zelfaangegevendathun voorstel€5 7 mid zou kosten

Vraag4 Als invoering van prijsplafond later dan 1 januariwordt kun je dan nog lets metde EB doen

• Aangezien Energie Nederland heeftaangegeven dater per Ijanuari een prijsplafond kanworden

ingevoerd lijkt deze vraag inmiddels niet meer relevant

• De systemen van de Belastingdienstzijn voor deenergiebelastingmomenteelingerichtop

Jaaraanpassingen De tarievenkunnen per Ijanuari wordenaangepasten geldenvervolgens voor heel

2023 In augustus is reeds afgesproken omde tarieven in del® schijfgasen elektriciteitte ve Hagen enom

de belastingverminderingverderte verhogen opgenomen in hetBP2023 Een anderemaatvoeringis

mogelijk maar moet voor een tijdige inwerkingtreding worden geimplementeerd via een nota van

wijzigingophetBP2023 Ditwordthierondernadertoegelicht

Verhoging van debelastingvermindering
o De belastingvermindering is een korting op de energiebelasting met een vast bedrag en geld t per

elektriciteitsaansluitingmetverblijfsfunctie

o Lage inkomenshebbendoorgaanseenlagerenergieverbruikdan hogeinkomensen hebbendaarom

relatief meervoordeelvaneen verhoging van de belastingvermindering Circa 93 van hetfinancieel

voordeel slaat neer bij huishoudens en circa 7 bij bedrijven

o Voorde Belastingdienstmoetde hoogte van de verhocgdevan de belastingvermindering uiterlijkop 1

decemberbekendzijn om per Ijanuari 2023 in werkingte kunnentreden

Verlaging tarieven energiebelasting
o Hetverbruikvan huishoudenszitvrijwelvolledigin de l®schijfgasen l®schijfelektriciteit

o De tarieven in de energiebelasting kunnen \worden verlaagdtot het Europese minimum 0 95 cent 1® schijf

gas en 0 1 centl®schijf elektriciteit

o De budgettaire derving van de verlaging 1® schijfelektriciteitslaat voor circa 77 neerbij huishoudens De

verlaging 1® schijf gas slaat voor ca 73 op huishoudens

o Voorde Belastingdienstmoetde hoogtevande nieuwe tarieven in de energiebelasting uiterlijk op 1

decemberbekendzijn om per 1 Januari 2023 in werkingte kunnen treden

Vraag 5 Loopt Caribisch NLloopt ookmee inde besluitvonming Wordtdat ookuitgewerkt

• Ja voor Caribisch Nederland wordttevens gekeken of een verruiming of herschikking van de

energiemaatregelen nodig is Voor Caribisch Nederland CN zijn binnen hetpakketvan 17 2 mid al

energiemaatregelen getroffen
• OpCaribisch Nederland isgeengasproblematiekenzijntemperaturen zoalsde EuropeesNederlandse

winter kent niet aan de orde Wei zijn de elektriciteitsprijzen hoog Mochten eraanvullende maatregelen

genomen worden in Europees Nederland kan op CNgedacht worden aan een verlagingvan de

energietarieven metbijv 0 1 cent per KWH Het instellen van een energieplafond kan voorde BES niet

Vraag 6 Welke organisaties zitten erin de aansluitingendie onderde EB vallen en nu onder prijsplafond

kleinverbruikers aansluiting wie zijn dat allemaal zijn de aansluitingen naderuit te splitsen

• Hetvoornemen bij het prijsplafond is om aantesluiten bij de doelgroep van de

belastingvermindering De belastingvermindering energiebelasting geldtalleen voor

elektriciteitsaansluitingen meteenverblijfsfunctie Dat betekentdat de grote industriele

verbruikers hier niet onder vallen maarde bakker om de hoelC valt er bijv wel onder De

sportvereniging door de kantine en de kleedkamers valt erook onder

• Terillustratiehieronder eentabelmet locaties die wel onder de definitie vermindering EB vallen

en een tabel met locaties die daarvan zijn uitgesloten
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Locaties met een verblijfsfiinctie volledige vermindering energiebelasting heffmgskorting

Algemene aanduiding Voorbeelden

Woning flat bungalow kelder souterrain

Objecten voor permanents bewoning
wooncontainer woonboot ark leegstaande panden

Objecten voortijdelijke ofvakantle bewoning Caravan camping zomerhuis vakantiewoning

Objecten voor bet uitoefenen van een bedrijfof Kantoor werkplaats fabriek winkel kiosk school

beroep creche gemeentehuis zorginstellingen

Boerderij kassen kwekerij tuinderij stallen

Land en tuinbouwbedrijf

veeteeltbedrijf

Brughokje met mogelljkheid voorbemanning Bemanbaar brughokje

Bouwaanslultingen voor aanslultingvan een object met Bouwaanslultingen op bouwkeet directiekeet

verblijfemogelijkheid op het WOZ perceel bemande kraan

Objecten voor evenementen Circus feesttent

Ruimtesvoorhet houden van voorstellingen Concertzaal schouwburg museum bioscoop

Verenigingshuis overdekte verenigingsterreinen of Dorpshuizen sportaccommodaties gymzaal

terreinen met accommodaties clubhuizen manege overdekte ijsbaan golfbaan

Hotel pension cafe restaurant kantineHorecagebondengelegenheden

Religieuze gebouwen Kerk moskee klooster

Aula Aula crematorium
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Locaties zondereen verblijfsfunctie geen vermindering energiebelasting heffingskorting

sinds 2015

Algemene aan^iii^ng Voorbeelden

Centrale voorzieningen exploitatie en portiekverlichting

Algemene voorzieninger bij flats

trapverlichting

Bouwaansluitingzonder aangesloten object
Huisinaanbouw tot momentvan oplevering

dat geschikt isvoor verblijf

Garage boxen zonder verblijfemogelijkheid

Garageboxen parkeergarage parkeerterrein
zonder bewakingsloge betaalkantoortje etc

Toiletgebouw onbemand Onbemand toiletgebouw

Verenigingsterreinen die niet overdekt zijn en

IJs schaatsbaan schietbaan kaatsveld openluchttheaterswaarop zich geen verblijfsobjecten bevinden

zonder keten kantines kleedkamers

Beregeningsinstallatle Beregeningsinstallatie

Volkstuin Volkstuin

Begraafplaats Kerkhof kadaverhuisje

Havenveriichtinginstallatie Aanlegsteiger havenverilchting baken

CAI versterker antenneversterker CAI kast kabelkast gas

Voorzieningen voorde exploitatie van

ontvangststation gas afsiuiter gasdepot GSM mast of andere

Warmte Gas Elektriciteit CAI Internet of

zendmast onbemand kathode bescherming meet en

Telefonie netwerken

peilstation warmte verdeelstation

Vraag7 Compensatieenet^ierekeningzwembaden ijsbanen buurthuizei etc

U vraagtofercompensatie mogelijk is voorde energierekeningvan maatschappelijke voorzieningen

zwembaden scholen buurthuizen etc

Antwoord
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• Uitvoerbaarheid van een dergelijke compensatie is sterk afhankelijk van de soort regaling via reguliere

departe men tale begrotingen gemeenten of aparte regelingdoorbijv RVO Een extra complexite it

daarbijzijn de te stellen voorwaarden omte komentoteen gerichte compensatie Hierbij is er een risico

dat compensatieterechtkomt bij organisatiesdie steunnietdirectnodighebben

• Wij advise re nomgeen compensatie te leveren voor maatschappelijke voorzieningen voorstijgende

energieprijzen Een eerste grove inventarisatie levertcirca 1 8 miljardaan mogelijkeverzoekentot

compensatie voor de collectieve sectorop Voor zwembaden en ijsbanen isdit bijvoorbeeld circa 280

miljoen voor buurthuizen circa 8 miljoen mu sea circa 37 miljoen en bibliotheken circa 18 miljoen Voor

de zwembaden ligtde verantwoordelijkheid bijgemeenten Indien nodig ligt bet in de reden datalsde

prijzen langerhoog blijven hiereersttussen gemeenten en rijk over wordtgesproken Op dit momentzijn

er bijonsnoggeen claimsontvangen van departementen ensectoren inde mediavragen energie

intensieve sectoren wel om steun Wij stellen voor om eerstde reallsatlesvan 2022 af te wachten en dit

verderin hetvoorjaarte bezien

• Compensatie bijeen deelvan deorganisatiesleidtin onzeogentotde roepom compensatie in degehele

collectieve sector voor de energierekening Ervaring bij de covid steun lee rt dat compensatie lastig valtaf

te bakenen Ditgeldtin ditgeval ten eerste voor hetafbakenen van sectoren Hetcompenseren van de

energierekening kan ookleiden totde roep om compensatie van hogere brandstof of grondstofprijzen

denk bijvoorbeeld aan visserij defensieen infraprojecten Daarnaastisde situatie heel anders dan bij

Covid toen de overheid sectoren sloot Ook staatcompensatie energiebesparing en energietransitie in de

weg Bovendien heefteen deelvan de maatschappelijke organ isaties bovenmatige reserves waardoor

compensatie niet perse Inde rede ligt

• Eenmaal per jaarworden de begrotingenvan de departementen geindexeerd voor de loon en

prijsontwikkeling Ditgebeurt bijVoorjaarsnotaop basis van de CEP ramingvan hetCPB De prijsbijstelling

is eenstructureletrancheen bedroegvoor2022ruim2 miljardvoorde Rijksbegroting Voorde

prijsbijstellingtranche2023 staatreedscumulatief 15 1 miljardgereserveerd waarvan 2 9miljard in 2023

8 Aanvullende toelichtingnoodfonds
• Hetkabinet heeft in de Miljoenennota een bedrag van SOmiljoeneuro gereserveerd voor opschaling van

de bestaande pilotmeteen noodfonds Ditnoodfondsiseengezamenlijkinitiatiefvan energieleveranciers
en de overheid en wordtgezamenlijkgevuld

• Opzetvan hetnoodfondsisdathetfondseen deelvan de energierekeningvan kwetsbarehuishoudensdie

metafsiuitingworden bedreigd voormaximaal dewinterperiodeuitkeert aan de energieleveranciers
Concreet betekentditdatde energieleverancierde mogelijkheden voor maatschappelijkverantwoorde

incasso heeft be nut Ditbetekentdatde energieleveranciereersteen coulante betalingsregeling heeft

aangebodenen gepoogd het huishouden thuiste bereiken Alsdezestappen onvoldoende soelaas bieden

kunnen huishoudenseventueelbijhetnoodibndsterecht Huishoudenswaarvoor dit niet voldoet

bijvoorbeeld omdatersprakeisvan meervoudige schuldenproblematiek wordendoorverwezennaar

bestaande schuldhulproutes bij de gemeente
• Inzetvan het kabinet is om via verschillendemaatregelente voorkomen dathuishoudensin

betalingsproblemen komen eneenberoep moetendoen op het noodfonds Het beperken van hetberoep

op hetnoodfondsisprimairvanuitburgerperspectief belangrijk Een noodfonds heeft ook van uitandere

perspectieven nadelen Zo kan hettotcalculerendgedragbij huishoudensen energieleveranciers leiden

kunnen risico sop hetfonds worden afgewenteld kan heteenaanzuigend effect he bben en moetworden

voorkomen dathetleidttotterugvorderingen bij burgers Een noodfonds kan bovendien te veel vragen

van de uitvoering Het kabinet werktdaaromde komendeweken randvoorwaarden uitwaaraan moetzijn
voldaan om aanspraak te maken op het noodfonds zodat het noodfonds enkel wordt ingezet als een

laatste vangnet voor kwetsbare huishoudens voordat zij verwezen worden naar een

schuldhulpverleningstrajecten nietalseengeneriekeoplossing

9 Hoe is de ree ks voor studenten van 500 min opgebouwd
• Om uitwonende studenten tegemoette komen voor hungestegen lasten heeft het kabinet bij de

augustusbesluitvormingeenmaligSOOmiljoen eurouitgetrokken Dit bedrag wordtingezetom in het

collegejaar2023 2024 de basisbeurs te verhogen vooruitwonende mbo hbo en wo studenten De
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toevoegingvan 500 miljoeneurovertaaitzich naareenverhogingvan debasisbeursvooruitwonende

studenten van ongeveer 165 euro permaand
• De extra basisbeurs wordt inderdaad conform augustusbesluitvorming gewoonuitgekeerd in studiejaar

2023 2024 In de augustusbrief isditbedragdaaromgepresenteerd als 175 miljoen euro uitgaven in 2023

sept m dec van studiejaar en 325miljoen euroin 2024 jan t maugvan studiejaar
• Vanwege de systematiekvan hetboeken van debasisbeurs zijn de uitgaven in debegrotingop andere

momenten zichtbaar Dit komtdoordatde basisbeursin veel gevallen wordt verstrektaiseen

prestatiebeurs en pas bij bet behaien van een dipioma wordt omgezetnaar een gift Pas bij deze

omzetting is er sprake van plafondrelevante uitgaven Daardoor vallen deze uitgaven in de begroting pas

in latere jaren In onderstaande tabel is de plafond relevante reeksopgenomen Deze loopt buiten de

me e rjaren pe riode op tot totaal 5 00 m iljoe n e u ro

Inmin euro is

saldobelastend

Cumulatief2023 2024 2025 2026 2027 2028

2031

St rue

Verhogenbeursuitwonende
studenten

12 18 37 93 113 227 0 500

10 Wat zit e r in 2022 qua voorschotten bij het kindgebonden budget en de huurtoeslag is zal de betaling
van januari in december plaatsvinden
Ja aangezien de wet perl Januari 2023in gaat zalde Belastingdienst Toeslagen vanaf december2022

maandelijkse termijnen van de voorschotten voor hetberekeningsjaar 2023gaan verstrekken Ditleidtookal

in 2022 tot hogere uitgaven
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Ministerie van Finanden

Inspectie der

RijksfinancienTERSTOND

TER BE5LISSING

Aan

de minister

Persoonsgegevens

nota Bijzondere bijstand studenten

Datum

19 September 2022

Notanummer

2022 0000231610

anieidi Bijiagen

geenMAPP^I^en pa

voor

fge toevoegen aan de Prinsjesdagbrief waarmee 35 min extra

jfonderelDijstand voor studenten in’T02Twor3t uitgetrokken 5ZW stelt

Voor om 15 min te dekken ult het augustuspakket en 20 min te dekken op de

SZW begroting

Beslispunten
• Bent u akkoord met het Inzetten van 35 miljoen euro in 2022 voor bijzondere

bijstand studenten

• Bent u akkoord met de verwerking hiervan in een ISB en NvW waarin ook de

in de Kamerbrief aan te kondigen kasschuif voor de energietoelage 500 min

2023 naar 2022 wordt opgenomen De staatssecretaris F B zal apart om

akkoord en ondertekening gevraagd worden U hoeft de MvW en ISB niet zelf

te ondertekenen

Advies

Wij adviseren u akkoord te gaan onder de voorwaarden van dekking door SZW en

akkoord met VNG Studenten zijn uitgesloten van de energietoeslag maar met

deze middelen kunnen gemeenten schrijnende gevallen tegemoetkomen Dit is in

lijn met de uitspraak van de Rechtbank Gelderland

Toelichting
• De Rechtbank Gelderland heeft in augustus een uitspraak gedaan over de

energietoeslag aan studenten Hierin geeft de rechter aan dat studenten niet

als groep mogen worden uitgesloten voor de energietoeslag maar dat er wel

aanvullende voorwaarden gesteld mogen worden

• Met de individuele bijzondere bijstand kunnen gemeenten toetsen of

studenten in de knel komen door hun energierekening Door hier additionele

middelen aan toe te voegen kunnen schrijnende gevallen in 2022 geholpen
worden Vanaf 2023 geldt het koopkrachtpakket waarin maatregelen voor

studenten zijn opgenomen
• Dekking is voor ons een belangrijke voorwaarde Ook met oog op mogelijke

nieuwe verzoeken van departementen
• Voor de bijzondere bijstand is bij het augustuspakket 50 min gereserveerd in

2022 SZW wil 15 min hiervan inzetten specifiek om studenten te

ondersteunen SZW dekt de additionele middelen van 20 min uit

onderuitputting op beleidsondersteunende budgetten SZW verkent nog of

Pagina 1 van 2
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OCW ook een dekkingsbijdrage kan leveren Als ergeen overeenstemmlng is

tussen OCW en SZW dan dekt SZW de volledige 20 min

SZW heeft over dit voorstel vandaag overleg met VIMG Het is de inschatting
van hoog ambtelijk SZW dat de VNG akkoord zal gaan Dat is wat ons betreft

een voorwaarde om akkoord te gaan met het voorstel

MAPP heeft dit voorstel niet opgebracht in de Vierhoek van afgeiopen vrijdag
Het reguliere besluitvormingsproces binnen het kabinet is dus niet netjes

doorlopen
De reievante boekingen kunnen worden meeaenomen in de ISB op het

Gemeentefond£ over de schuif eneraietoeiaae 2023 naar 2022 500 min

Om de voorgenomen maatregeien budgettair te verwerken en uit te kunnen

voeren dient het kabinet op korte termijn en in samenhang met de

uitgewerkte voorstellen de noodzakelijke begrotings\«etten in te dienen bij de

Tweede Kamer voor pariementaire behandeiing te weten incidentele

suppletoire begrotingswetten over het begrotingsjaar 2022 en note s van

wijziging op de ontwerpbegrotingen 2023

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Van

Aan

Cc

Persoonsgegevens

Onderwerp
Datum

Bijlagen

Volumegrenzen en brief

dinsdag 20 September 2022 00 18 44

Concept kamerbrief aanvuliende maatreaeien eneraierekeririQ wiiziairraen MIN schoon docx

Conceot ksmerbrisf 33i jLll£nd6_fn3Btr€Ci6i£n finfiroi^rfeksninQ wiiziQihQ^n MIN docx

Volumegrenzen tariefplafond nav aesorek 19 09 schoon docx

Ha Sigrid en Marnix

Zoals vanavond besproken bijgevoegd een paar stukken

1 verkenning volumegrenzen obv CBS langs randvoorwaarden als besproken met

fractievoorzitters

2 concept brief schoon en met tracks waarbij passages zijn aangegeeld Hierin ook alvast

zinnetje over de volumegrenzen die we makkelijk kunnen aanpassen Studenten

wachten we nog op uitsluitsel

Graagjullie reactie en akkoord

een

Met groeten

Persoonsgegevens

AFEPVan Persoonsgegevens

Verzonden maandag 19 September 2022 20 07

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp RE Vragen artwoorde fractievoorzitters

Ha Sigrid en Marnix

Bijgevoegd met dank aan velen de antwoorden op de vragen van gisteren en de moties die kort

aan het slot genoemd werden

Pers^ronsge^gpgprejd ook naar de FVers voor zo direct

Met groeten
Persoonsgegevens
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Van Persoonsgegevens |[AFEP
Verzonden zondag 18 September 2022 13 43

Aan Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp RE Vragen artwoorde fractievoorzitters

Ha Sigrid en Marnix

Bijgevoegd treffen jullie de concept antwoorden aan voor het gesprek zo dadelijk
Met veel dank aan velen voor het he e snelle werk weer

Komen zo ook geprint

Tot zo

Persoonsgegevens

AFEP

Verzonden zaterdag 17 September 2022 16 25

Aan

Van Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Vragen antwoorde fractievoorzitters
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Hoi Sigrid

Hieronder de vragen die we hebben uitgezet en bijgevoegd met dank aan ai onze sneile

collega s de eerste antwoorden

Niet aiies is binnen en hier en daar ook in concept
We iopen je straks even door eea been

Tot straks

Persojnsgegevens

1 Wanneer kunnen de energieieveranciers een piafond vaste prijs fluctuerende subsidie vast

volume uitvoeren

2 Hoe ziet de variant van het energiepiafond eruit

a Inventarisatie orde grootte parameters
b Vergelijk variant PvdA GL
c In kaart brengen aantaiien HHs geraak voiledig gebruik ged
d Hoe concreet“kunnen we worden op maandag dinsdag

3 Doorrekening effecten tariefpiafond tov EB in augustus pakket
a Vergelijking ink effecten varianten 2 3 en tussenvariant

b Verdeling bedrijven huishoudens
c Worden zeifde aansiuitingen geraakt door EB maatregelen als door plafond Is dat

kleinverbruik

4 Overzicht dekking van tariefpiafond obv eerder concept notitie ind tabel koopkracht
maatregelen die meest inwisselbaar zijn

5 Laatste inzichten EU pakket Wat is laatste stand op gebied beide heffingen
op terugsiuis aan huishoudens via bijv tariefpiafond

6 Energie intensief MKB wat is er mogelijk Korte schets wat speelt welke opties zijn
generieke tekst zoals aangekondigd kan worden dinsdag

7 Maatschappelijke voorzieningen zwembaden scholen buurthuizen et c

a Wat speelt er Wat zou kunnen

8 Accijnzen deel reservering van 900 voor ingezet nu 700 Eerdere stukje over tabelcorrectie
etc nog even delen want was nog niet bekend

ekt

en verordening

er en
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Vormgeving prijsplafond 19 09

• Eerderadviseerden we het maximumverbruik op 1000 m3 gas en 2100 kWh te zetten

o Met lOOOmS gas en 2100 kWh wordt het gebruik van bijna 60 van de huishoudens

volledig bereikt indien ze 20 besparen t o v 2020

• Behoud van een besparingsprikkel is belangrijk voor de energieleveringszekerheid en een

Europese voorwaarde voor het invoeren van een generiek tariefplafond Het is daarom

raadzaam om een maximumverbruik te kiezen beneden het gemiddeide verbruik in normaie

tijden 1200 m3 gas en 2800 kWh elektra Hierdoor betaait een groep huishoudens

afhankeiijk van hoeveei er bespaard wordt over het gedeelte boven het maximumverbruik

nog steeds de hoge marktprijzen waardoorhet prijseffect om te besparen en verduurzamen in

stand blijft
• Het gebruik tussen 2019 2020 2021 iaat minder daiing zien dan de jaren daarvoor Het

vermoeden is dat door Corona en meerthuiswerken minder besparingspotentieei is behaaid en

verbruik minder is gedaaid dan in voorgaande jaren
• Naar aanieiding van het overleg zojuist zijn de voigende randvoorwaarden besproken

o Een verwachte besparing van 10

o Richting de 60 van de huishoudens wordt voor hun voiiedige energieverbruik geraakt
door het prijspiafond

o De verduurzamingsprikkei wordt in stand gehouden
Een volumearens op 1200 m3 aas en 2400 kWh vait binnen deze drie randvoorwaarden

Hiermee bereikt u minimaal 60 van de gasverbruikende huishoudens uitgaande van

een besparing van 10 tabei 1

1200m3 schuurt wei met de voorwaarde van de Cie dat we onder het oemiddelde

o

o

verbruik moeten zitten en om daarmee invuliino aeoeven aan het motief van

besparing

Onderstaande cijfers voor eiektriciteitsverbruik geven een overschatting van de

reaiisaties vanwege de terugievering op het net vanuit zonne energie die hierin niet

zijn meegenomen
Voor eiectra steilen wij daarom een voiumegrens van 2400 kWh voor die boven het

vijfde deciei iigt maar onder het zesde Overigens is de gasrekening het overgrote deei

van de energierekening
Deze parameters dekken het gemiddeide gas en eiektriciteitsverbruik van het eerste

tweede en derde inkomenskwintiei inci 10 besparingen tabei 2

Het gemiddeide gebruik van de meeste type woningen en bewoners vaiien voor hun

voiiedige gebruik onder dit plafond en worden geheel gecompenseerd met een lager
tarief tabei 3

Door middel van een hoog genoeg prijsplafond kan de besparingsprikkel in stand

blijven ook indien het voiiedige verbruik van 60 van de huishoudens onder het

prijsplafond vait

O

O

o

o

o

Tabei 1 energieverbruik per verbruiksdeciel

VERBRUIK

2021

INCL 10

BESPARING

INCL 15

BESPARING

INCL 20

BESPARING

Aardgas Elektra Aardgas Elektra Aardgas Elektra Aardgas Elektra

temp

gecorrigeerd

gemiddeld m3 1240 2810 1116 2529 1054 2389 992 2248

Verbruik le deciei 340 1170 306 1053 289 995 272 936

Verbruik 2e deciei 650 1510 585 1359 553 1284 520 1208

verbruik 3e deciei 820 1790 738 1611 697 1522 656 1432

verbruik 4e deciei 980 2110 882 1899 833 1794 784 1688

verbruik 5e deciei 1140 2460 1026 2214 969 2091 912 1968

verbruik 6e deciei 1310 1179 25562840 1114 2414 1048 2272

verbruik 7e deciei 1510 3310 1359 2979 1284 2814 1208 2648

verbruik 8e deciei 1780 3930 1602 3537 1513 3341 1424 3144
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verbruik 9e deciel 2210 4920 1989 4428 1879 4182 1768 3936

Tabs 2 ranting energieverbruik per inkomenscategorieen

GEMIDDELDE

VERBRUIKSDATA

10 BESPARINGEN 15 20

BESPARINGENBESPARINGEN

Inkomenscategorieen Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit Gas Elektriciteit

le 117 WML 1137 2048 1023 1843 967 1741 910 1638

2e 117 187 WML 1197 2261 1078 2035 1018 1922 958 1809

3e 187 286 WML 1288 2701 1159 2431 1095 2296 1031 2161

4e 286 423 WML 1398 3149 1259 2834 1189 2677 1119 2519

5e 423 WML 1740 3918 1566 3526 1479 3330 1392 3134

Tabel 3 energieverbruik per type wonina

2021 m3 kWh m3 kWh m3 kWh m3 kWh

Gemiddelde Gemiddelde 10 10

besparing

15

besparing

15

besparing

20

besparing

20

besparingbesparing

Een bewoner in

nieuw klein

appartement

640 1600 576 1440 544 1360 512 1280

Een bewoner in oud

klein appartement

840 1590 756 1431 714 1352 672 1272

Twee of meer

bewoners in oud

klein appartement

1040 2330 936 2097 884 1981 832 1864

Een bewoner in

oude klelne

rijwoning

1090 1690 981 1521 927 1437 872 1352

Een bewoner in

oude middelgrote

rijwoning

1300 2000 1170 1800 1105 1700 1040 1600

Twee of meer

bewoners in oude

kleine rijwoning

1260 2800 1134 2520 1071 2380 1008 2240

Twee of meer

bewoners in nieuwe

middelgrote

rijwoning

1120 3290 1008 2961 952 2797 896 2632

Twee of meer

bewoners in oude

middelgrote

rijwoning

1430 3220 1287 2898 1216 2737 1144 2576

Twee of meer

bewoners in oude

grote rijwoning

2020 4000 1818 3600 3400 1616 32001717

Twee of meer

bewoners in oude

grote vrijstaande

woning

2530 4670 2277 4203 2151 3970 2024 3736
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Van

Aan

Onderwerp

Datum

Persoonsgegevens

FW Graag akkoord op detinitieve brief

dinsdag 20 September 2022 14 11 19

Met vriendelijke greet

Persoonsgegevens

Ministerie van Financien

Directie Algemene Financiele en Economische Politiek

Persoonsgegevens

Van Persoonsgegevens

Datum amsaag lo sep zuiz rivi

Aan { Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Kopie t Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp RE Graag akkoord op definitieve brief

Accoord

Verzonden met BlackBerry Work
www blackberry com

Van

Datum dinsdag 20 sep 2022 1 00 PM

Aan

Persoonsgegevens

Minister stas FB

Persoonsgegevens

Kopie Persoonsgegevens

Persoonsgegevens

Onderwerp Graag akkoord op definitieve brief

Hi Sigrid
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Zie hieronder nota en bijgevoegd de definitieve versie van de brief Graag je akkoord

Dank

Persoonsgegevens

Aanleiding
Er is nog een iaatste openstaand punt voor de brief over de energierekening en de keuzes

rondom tariefplafond

Advies

• Zoais vanochtend besproken met de MP MK E en u is de wens om toch een indicatieve

prijs bandbreedte op te nemen in de brief Wij hebben cf de iijnen van bespreking een

passage uitgewerkt Graag uw akkoord op deze passage

Toelichting
• N a v het overieg gisteren zijn de grenzen voor het tariefpiafond gesteid op 1200 m3

voor gas en 2400 KWh voor eiektra Dit is ook opgenomen in de brief

• Cf de bespreking vanochtend is er een passage uitgewerkt rondom de indicatieve prijs

Zie hieronder

• Bij een iagere prijs neemt het budgettaire risico toe Het politieke gesprek zou dan ook

op die manier gevoerd kunnen worden in de APB cf bespreking vanochtend Daarbij kan

dan in ieder gevai naar herschikking van de andere maatregelen uit het

koopkrachtpakket o a de zorgtoeslag gekeken worden naar de inframarginai cap en de

soiidariteitsheffing Dit zou dan uiteriijk in het voorjaar terug moeten komen

• We hebben nu nog geen goede budgettaire inschatting Dit hangt af van hoe de subsidie

eruit ziet vergoeden we het verschii met inkoopprijs of consumentenprijs maar ook van

het prijsplafond De subsidie bij gas is het meest bepaiend voor de budgettaire kosten

Zeer indicatief betekent een subsidie van 1 euro per m3 gas een kost van ca 10 mid

euro Van EZK begrijpen we dat de huidige inschatting voor de gasprijs voigend jaar 3

euro per m3 gas is Een piafond van 1 50 euro zou dus indicatief ca 15 5 mid kosten per

jaar dus nog exciusief november en december Deze cijfers moeten komende weken

nog veei preciezer uitgewerkt worden

• Tot op heden was de gedachte dat de prijs nog verder uitgewerkt moest worden en de

prijs nog niet gezet zou kunnen worden Het is echter waarschijnlijk dat het poiitieke

debat wei zai vragen om een prijs daarom hebben we cf bespreking vanochtend een

passage met een bandbreedte uitgewerkt

Passage
Een inschatting van de gemiddelde inkoopprijs voor gas op de groothandelsmarkt voor het Jaar

2023 is 1 71 euro 19 September kwartaalgemiddelde 2023 en voor elektriciteit is dit nu 40

cent per kWh Daar komen de opslagen zoais de nettarieven energiebelasting en BTW bovenop

en de marge voorde energieieverancier De markt is echter zeer volatiei in deze inschatting zou

het markttarief voor huishoudens in 2023 zonder piafond rond de 3 euro uitkomen per kuub gas

uit en de prijs voor elektriciteit iets onder een euro Dit is op dit moment de beste inschatting

maar kan snel veranderen Huishoudens hebben pas daadwerkelijk zekerheid als het niveau van

het prijsplafond is uitgewerkt Het kabinet denkt aan een tariefplafond van maximaal 1 50 euro

voor gas en 70 cent voor elektriciteit Mocht de ontwikkeling van de prijs voor gas of elektriciteit

meevallen voor vaststelling van het plafond later deze maand kunnen de plafonds nog worden

verlaagd Het prijsplafond voor gas wordt maximaal verlaagd tot de prijs op 1 20 per kuub gas

Onder deze onzekere aannames krijgt een gemiddeld huishoudens een tegemoetkoming van

2280 euro per jaar Maar belangrijker is dat huishoudens de zekerheid hebben over de prijs voor
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dit energieverbruik
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»

Ministerie van Financien

HEDEN I V M CATSHUISOVERLEG SOCIALE PARTNERS 19 SEPTEMBER

TERINFORM^E
Aan \J
de ministoJA

Directoraat Generaal van

de Rijksbegroting

Inspectie der

Rijksfinancien

Persoonsgegevens

nota Loonvorming cao afspraken publieke sector

Datum

13 September 2022

Notanummer

2022 0000228468

Aanleiding

Op 11 September jl hebben bonder en FiS een voorlopig cao akkoord gesloten In

deze nota informeren wij u over de gemaakte afspraken en geven wij informatie

over de mogelijke doorwerking in de overheidscao s

Bijiagen

1 Achtergrondinformatie cao

2 Cao NSKernpunten overwegingen
• Een oproep tot toonstijging vanuit het kabinet leidt al snel tot de oproep als

kabinet het goede voorbeeld te geven in de pubiieke sector Op dit moment

zien wM geen aanleiding af te wiiken van de reguiiere svstematiek waarin de

□ ubiieke sector de private loonvorming voiat Idealiter is er een duidelijke
route van opiossing van het koopkrachtprobleem bijvoorbeeld hogeren lonen

koopkrachtreparatie en of energietarieven vastzetten Op dit moment is dit

nog in discussie De Miljoenennota gaat uit van koopkrachtreparatie
• Ontwikkelingen in de markt zoals recent de cao NS werken vertraagd door

in toekomstige loonruimte omdat er sprake is van marktvolging
• De voorziene contractioonstijging ca 3 7 in 2023 is naar verwachtinq

hoger dan de inflatie ca 2 6 In 2uz2js echter sprake van het~

omqekeerde7T e voioens het referentiemi^el beschikbaar gestelBe
loonstijging voor de kabinetssectoren is ca 3 0 en de inflatie bedraagt ca

9 9 Dit is een uitzonderlijk groot verschil Conform bestaande systematiek
wordt de loonruimte in de publieke sector vastqezet voor het lopende jaar

op basis van CEP februarl en~~WOrdt deze~uirkerinQ niet meer bijgesteld in

het lopende jaar bijv op basis van MEV

• De cao NS kent een hogere loonstijging en is structureel ca 2 5 duurder

dan de ruimte binnen de collectieve sector Ter lllustratie dehele

3

kabinetssector Rijk nnlitie defensie rechterlijke macht een cao

gei nspireerd door de NS verschatten zou indicatief ca 580 min structured en

350 min aan eenmalige LJit^erinqen_ai 4 rn knntnrr

aToonmaatregel willen treffen in de publieke
e overwegen dit gelet op de bijzondere omstandigheden te

• Mocht het kabinet

sector dan

doen iti de vorm van een incidentele extra uitkerina voor de laaere schalen in

het lopnqebouw Incidenteel 1 000 euro cf de NS kost in de publieke sector

indicatief ca ^ 1 mid extra zie blauw gemarkeerd in de tabeliejT^o^jle
^—

volge
N B In eei

onderkant iets te doen bij de overheid omdat de publieke sector over het

algemeen aan de onderkant van het loongebouw beter betaalt dan de markt

en aan de bovenkant minder

pagina
□ lo oituQlie zuudLn wij met adviseren om alleen aan de

Pagina 1 van 3
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Toelicliting
Indicatieve kosten sector Rijk politie defensie rechterlifke macht Ri]k is cao partner

Variant incidenteel e lOOPi V^rjant inqidenteel € SOQ

Alle werknemers 318 min 159 min

Lagere schaien^ 91 min

Indicatieve kosten sector onderwijs zorg Rijk is geen cao partner

Variant incidenteel € 1000 Variant incidenteel € 500

Alle werknemers 1647 min 824 min

Lagere schalen^ 477 min

• Wij raden het verstrekken van een eenmalige uitkerina Jiabiiifiis^ectoren

onderwijs en zorg af Recent zijn verschillende cao afspraken in de oublleke

sector aesloten waarbii veela niwpiiprpndp maatreaelen t b v de iaoere

schalen zijn genomen Deze maatregeien i c m het koopkraciitpakket

repareren naar verwachting de koopkracht voidoende in 2023 t o v de

verwachte inflatie Daarom ligt het o i in de reden de effecten van de

koopkrachtmaatregelen af te wachten De verwachte inflatie en

loonsverhogingen in verschillende cao afspraken in de publieke sector zijn ter

illustratie weergegeven in de Label hieronder

Intlatieontwikkelingen loonstiiqing in de markt en cao afspraken bij publieke sectoren

2022 2023 2024~]
9 ^°^ 2 64

2 88 3 67

4 36 3 00 1 50° 5_

4 50 3 00 2 00 J
2 95 3 65

Sector Looptijd
Inflatie^

Markt

Rijk
Politie

Defensie

i

2 25 jaar
2 5 jaar

_

3 Jaar

Hoewel een extra uitkering leidttot een verbetehng van de koopkrachtpositie
van werknemers in semi overheidssectoren en uitbetaien mogelijk nog in 2022

kan zijn de nadelen tors en ae overheid neert ais rfiarktvola^ odk niet eerder

een positief’ leidende rol in de loonontwikkeling op zich genomen

Het ophogen van loonruimte leidt tot het voeren van inkomenspolitiek via

cao afspraken en heeft precedentwerkino vakbonden zullen verwachten dat

beleidsmatige koopkrachtreparatie door loonvorming ook in andere situaties

mogelijk is Dit verzwakt de positie van het Rijk In toekomstige cao

onderhandelingen Daarnaast zorgt het ervoor dat er eerder naar het Rijk
wordt gekeken voor een extra bijdrage in sectoren waar we niet aan de cao

tafel zitten zoals de zorg en het onderwijs
• Uniforme percentuele loonstijgingen komen in absolute bedragen primair

terecht bij hogere inkomens en leiden tot structurele meerkosten Mocht er

toch lets gedaan moeten worden voor kopokrachtreparatie t b v kwetsbaren

dan is een incidenteel absoluut bedrag voor Iaoere loonschalen daarom

^Dlt betreft nadrukkelijk een schatting op basis van de verhouding tussen totale FTE en FTE in schalen 1

10 voor CAO Rijk Deze verhouding is toegepast op de andere sectoren hetgeen tot afwijklngen met de

daadwerkeiijke situatie kan leiden Herberekentng op basis van geactuailseerde saiaristabeilen is vereist

voordat de definitieve kosten in beeid gebracht kunnen worden

^
Zie voetnoot 1

^ O b v raming MEV 2023 onder embargo Geschatte effecten van het koopkrachtpakket zijn hierin

verwerkt

4 In het verieden heeft de overheid wei de lonen en uitkeringen ontkoppeid van de ontwikkeiing in de

markt

Pagina 2 van 3
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tr t

doelmatiqer Het koopkrachtpakket van augustus richt zich echter ook al op

deze groep onder andere door de verhoging van het wettelijk minimumloon

met ruim 10

o Een absoluut bedrag werkt nivellerend in het loongebouw Daarbij is het

mogelijk om dit bedrag te beperken tot de lagere inkomensschalen

o Met het incidenteel beschikbaar stellen van middelen wordt de

referentiesystematiek niet aangetast en kan in 2023 e v bezien worden

wat de uitwerking van de bestaande koopkrachtpakketten is

• Het verstrekken van een incidenteie uitkering of loonsverhoging kan enkel

bruto worden uitgekeerd Na beiastingafdrachten is het netto beschikbare

bedrag voor koopkrachtverbetering lager Verhoogde inkomsten kunnen

daarbij een negatief effect hebben op aanspraak op toeslagen

Hieronder zijn de indicatieve berekeningen opgenomen

Budgettaire consequenties incidenteie uitkering voor aUe werknemers

Kpsten incidenteel €500 in mlriSector Aantal FTE Kosten Incidenteel €1000 fin min

Rijk 131 132 167 83

Politie 53 795 68 34

Defensie^ 61 671 78 39

Rechterlijke Macht 3 464 4 2

Onderwils en onderzoek 358 361 455 228

Zorq 938 500 1192 596

Totaal afgerond 1 546 923 1 965 982

Budgettaire conseguenties incidenteie uitkering lagere schalen

Aantal FTE^ Kosten incidenteei €500 in mliiSector Kosten Incidenteel €1000 in mln ^

Riik 76 025 97 48

Politie 31 188 40 20

Defensie^ 35 754 45 23

Rechterliike Macht 0 0 0

Onderwils en onderzoek 207 764 264 132
8

544 105Zorg 691 346

Totaal Cafgerond 894 837 1 137 569

Er zijn ter achtergrond 3 bijiages opgenomen
1 Factsheet 1 Achtergrondinformatie cao s

2 Factsheet 2 Achtergrondinformatie cao NS

3 BIjIage 3 Brief aan AZ MP van Centrales voor overheidspersoneel

Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing

^ Excluslef reservisten
^ DJt betreft nadrukkeiijk een schatting op basis van de verhouding tussen totals FTE en FTE in schalen 1

10 voor CAO Rijk Deze verhouding is toegepast op de andere sectoren hetgeen tot afwijkingen met de

daadwerkelijke situatie kan ieiden Herberekening op basis van geactuaiiseerde saiaristabeilen is vereist

voordat de definitieve kosten in beeid gebracht kunnen w orden

Ekciusief reservisten

Aantalien voor sector Zorg geschat op basis van CBS data8
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Ministerie van Financien

Inspectle der

RijksfinancidnHEDEN \

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretbris van Financien Fiscaliteit en Belastingdienst

Persoonsgegevens

nota Energiecompensatie semi publieke sector

Datum

15 September 2022

Notanummer

2022 0000230047

Aanleiding
U stas heeft aandacht gevraagd voor sportverenigingen in verband met de

stijgende energieprijzen Bijiagen

1 Ovenricht inventarisatie

per begroting

Prijsbijstelling per

Begroting

IRF 227848

Adviezen

• Wij adviseren om geen compensate te ieveren aan sportverenigingen voor

stijgende energieprijzen Voor reguliere sportverenigingen is het aandeel

energiekosten 16 zwembaden en ijsbanen uitgezonderd Dit iijkt in eerste

instantie opgevangen te kunnen worden door besparingen en of hogere
contributie

• Daarnaast geldt dat de energierekening bij zeer veel organisaties zal stijgen
Compensatie bij sportvereniging leidt in onze ogen tot de roep om

compensatie in de gehele collectieve sector voor de energierekening Ervaring

bij de covid steun leert dat compensatie lastig vait af te bakenen Daarnaast

is de situate heel anders dan bij Covid toen de overheid sectoren sloot Ook

staat compensatie energiebesparing en energietransitie in de weg

• Een eerste inventarisatie levert ca 1 8 miijard aan mogelijke verzoeken tot

compensatie op Op dit moment zijn er bij ons nog geen claims ontvangen
van departementen en sectoren in de media vragen energie intensieve

sectoren wel om steun

2

3

Toelichting
• In bijiage 1 is een eerste inventarisatie gegeven van stijgende energieprijzen

In 2022 t o v 2021 wat kan opiopen tot ruim 1 8 miijard Dit is een zeer

grove schatting Daadwerkelijke kosten zijn aftiankelijk van de hoogte en

reikwijdte van mogelijke compensatie en kunnen hoger uitvallen Hierbij
zouden ook nog uitvoeringskosten komen In dit overzicht is het MKB niet

meegenomen hier bent u minister zie bijiage 3 separaat over

geinformeerd
• Het compenseren van de energierekening kan ook leiden tot de roep om

compensatie van hogere brandstof of grondstofprijzen denk bijvoorbeeld
aan visserij defensie en infraprojecten

Reguliere prijsbijstelling
• Eenmaal per jaar worden de begrotingen van de departementen geindexeerd

voor de loon en prijsontwikkeling Dit gebeurt bij Voorjaarsnota op basis van
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de CEP raming van het CPB De phjsbijstelling is een structurele tranche en

bedroeg voor 2022 ruim 2 miljard voor de Rijksbegroting
• Vraag is of de reguliere prijsbijstelling onvoldoende is De inflatie CPI die het

CPB voor dit jaar raamt in de cMEV is 4 7 punt hoger dan bij CEP stijging
van 5 3 naar 9 9 De prijsbijstelling voor departementen is conform

bestaande systematiek vastgesteld op basis van CEP en niet verhoogd bij MEV
for better or worse

• De collectieve sector heeft dit jaar door het vastzetten van de prijzen bij CEP
een fors nadeel Een additionele prijscompensatie voor 2022 op basis van

MEV zou de Rijksbegroting structureel circa 1 5 miljard kosten exclusief de

zorg De mate waarin deze prijsstijging na CEP daadwerkelijk gevoeld wordt

zal verschillen per organisatie Voor 2022 verwachten we veelal

onderuitputting op de Rijksbegroting
• N B Voor de prijsbijstelling tranche 2023 staat reeds cumulatief 15 1 miljard

gereserveerd waarvan 2 9 miljard in 2023 In bijiage 2 vindt u de verdeling
hiervan per begroting

Illustratieve voorbeelden

Dm illustratief een beeld te krijgen van de mogelijke gevolgen van de stijgende
energieprijzen staat hieronder voor een paar sectoren een nadere toelichting
inclusief mogelijke opiossingen
• Amateursportverenioinaen Naar schatting is voor sportverenigingen excl

zwembaden circa 16 van de totale kosten besteed aan energiekosten

energieverbruik per m2 is naar schatting circa een factor drie lager dan bij
zwembaden ijsbanen zie hieronder Dit is relatief hoog De reserves zijn
relatief beperkt maar contributies kunnen verhoogd worden veel

verenigingen plannen dit ook te doen Ook kan de temperatuur in de kantine

worden aangepast Daarnaast hebben veel verenigingen relaties met

gemeenten al dan niet via huur en is dat een logisch eerste loket om aan te

kloppen bij financiele problemen Compensate zou nu ca 100 min kosten

• Zwembaden en iisbanen relatief hoog energieverbruik Na afloop van het

energiecontract kunnen de energielasten stijgen van 15 20 naar 50 van

de exploitatie Reserves zijn vaak beperkt ook is het verhogen van de

toegangsprijzen niet direct mogeiijk door gemeentelijke afspraken Een

alternatief is dat zwem en ijsbanen het gesprek aangaan met gemeenten

over het toch ophogen van de prijzen of om financiele steun van de

gemeenten te vragen Bij covid zijn gemeenten gecompenseerd voorzwem

en ijsbanen BZK is aan het inventariseren wat er eventueel gedaan kan

worden voor gemeenten Compensatie voor energie zou nu circa 280 milloen

kosten

• De Dienst Justitiele Instellinaen Dll energiekosten ca 1 omvang

begroting vanwege de exploitatie van een groot aantal gebouwen inclusief

gevangenissen Er is echter geen directe noodzaak voor compensatie

aangezien DJI een agentschap is Een negatief resultaat als gevolg van

hogere energiekosten kan daardoor in het eigen vermogen lopen waarbij
vervolgens de keuze gemaakt kan worden om een negatief eigen vermogen

bij voorjaarsbesluitvorming aan te zuiveren Eigen vermogen is juist voor

risico s Ditzelfde geldt voor andere JenV uitvoeringsorganisaties
• Zorqaanbieder nog geen concrete signalen van zorgaanbieders die door

energieprijzen in de problemen komen In 2022 kunnen incidentele

tegenvallers ontstaan door de energieprijzen mede omdat de tarieven niet

tijdens het jaar worden geindexeerd Voor 2023 wordt in principe geen

probleem voorzien als indexatle van tarieven kan plaatsvlnden op basis van
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MEV in lijn met het beschikbare budget Het profiel van energieverbruik
verschilt sterk per categorie zorgaanbieder Twee voorbeelden

o Ziekenhuizen kennen relatief tot andere zorg energie intensieve

processen In het Erasmus MC zijn energie en onderhoud samen 1 5

van de lasten in 2021

o Verpleeghuizen kennen energie extensieve processen maarde

verouderde behuizing gemiddeld energielabel C en permanente

aanwezigheid van bewoners vraagt relatief veel verwarming In

verpleeghuis Waardenburg willekeurig gekozen is energie 1 5 van de

lasten in 2020

• Onderwiis en cultuur grote diversiteit tussen instellingen Stijgende kosten

zijn afhankelijk van o a looptijd van het energiecontract en de duurzaamheid

van het pand Enkele voorbeelden van prijsstijgingen
o Funderend onderwijs energiekosten zijn in 2021 ca 1 van de totale

omvang Een totaalbeeld van de stijgingen ontbreekt De PO raad krijgt
signalen van prijsstijgingen tussen de 110 en 800 In enkele gevallen

gaat het om zeer grote bedragen Bijv bij scholenkoepel OMO steeg de

energierekening van 1 2 min naar 15 min Bij scholen waar de

energiecontracten langer doorlopen is de stijging veel beperkter
o Hoger onderwijs energiekosten zijn in 2021 bij universiteiten ca 1 9

van de omvang bij hogescholen 0 8 en bij mbo instellingen 1 1 Er

worden stijgingen verwacht Bijv bij de Hogeschooi Rotterdam is in 2022

sprake van een stijging van 50 ten opzichte van 2021 De Universiteit

Utrecht houdt rekening met een verdrievoudiging van de kosten van ca

16 min in 2021 naar 48 min in 2023

o Cultuur bij bijv musea zijn de energiekosten in 2021 ca 2 4 van de

totale omvang Vanuit musea komen er signalen van stijgende
energiekosten De Museumfabriek heeft een verdrievoudiging van de

energiekosten van 2021 naar 2023 Museum Thorn sluit in de winter een

aanta maanden de deuren vanwege de energiekosten
• Een deel van de onderwijsinstellingen heeft bovenmatige reserves waardoor

compensatie niet per se in de rede ligt Of er een bovenmatige reserve is en

hoe hoog die is verschilt flink tussen instellingen In tabel 1 staan de

bovenmatige reserves in 2021 weergegeven en het aantal besturen bij wie

dit speelt in 2020 cijfers 2021 volgen nog Daarnaast heeft de verlaging van

de energiebelasting een dempend effect op de kosten

Tabel 1 Reserves onderwi sinsteilingen

Sector Bovenmatige reserve

2021 min

besturen met bovenmatige
reserve 2021

Primair Onderwijs 958 63

Samenwerkingsverbanden 131 82

Voortgezet onderwijs 414 57

Mbo 71 9

Hbo 4 8 9

Wo 0 5 6

Totaal 1 579

Communicatie
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Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Niet van toepassing Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiagen
1 Overzicht eerste inventarisatie meerkosten stijgende energieprijzen per

begroting

Dit overzicht is een eerste inventarisatie van de meerkosten waarbij is uitgegaan
van een stijging van de energieprijzen van 151 Bron CBS Er zijn tot op

heden geen claims ontvangen van departementen Onderstaand beeld geeft een

inschatting van de extra energiekosten op basis van de stijging van de

energieprijzen Erzijn geen gedragseffecten meegenomen in deze cijfers

vws

Amateursport

Zwembaden en ijsbanen

Zorgaanbieders in Zvw en WIz

ocw

Universiteiten

Hogescholen

MBO

Funderend onderwijs PO VO speciaal onderwijs

Musea

Bibliotheken

Overige culturele instellingen

Theaters

Bioscopen

GF PF waterschappen

Compensatie Gazprom gemeenten Q4 2022

Wijkcentra buurthuizen

SW bedrijven

Uitvoeringskosten

ZuiveringsinstaKaties waterschappen

Ambtelijke huisvesting

Straatveriichting gemeente prouinciaal

BZK

Rijksvastgoed

JenV

Dienst Justitiele Inrichtingen DJI

Rechtspraak

Politie

Asiel COA

100

280

300

148

46

94

291

37

18

PM

23

11

17

9

10

PM

42

30 50

60

31

34

6

59

10

LNV

Visserij

BorgstellingGlastuinbouw

Defensie

Vastgoed

Brandstof

Buitenlandse Zaken

Vastgoed

10

30

60

75

15
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2 Reservering prijsbijstelling 2023 per begroting

2024
~

Z0Z5 2026 2027

S 669Totate reservering prijsbijstelling HSO 2 945 4 297 6 817 7 792

Waarvan Tranche 2023 2 945 3 034 3 095 3 072 2 983

De Koning

Stoten Generool

1 1 1 1 1

4 4 4 4 4

HCVS 2 2 2 2 2

Algemene 2aken

Konlnkrijksrelaties

Veiligheid en Justitie

Binnenlondse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwijs Cultuur en Wetenschap

Nationale Schuld

Finanden

Defensie

Infrostructuur Milieu

Economische Zaken

2 2 2 2 2

3 3 3 3 4

175 173 171 171 173

82 74 73 71 70

1 012 1 012 1 016 1 018 1 018

1 1 1 1 1

67 62 61 60 60

82 80 80 80 81

72 71 68 62 60

56 54 49 48 47

Londbauw Natuur en Voedselkwaliteit

Sodale Zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid Welzijn en Sport’’

Wonen en Rijksdienst

Nationaal Groeifonds

Gemeentefonds

Infraitructuurfonds

BES fonds

Delta Fonds

Defenslematerieelbegrotingsfonds

Aanvullende Post

43 39 41 36 34

45 45 48 48 46

68 63 61 61 62

0 0 0 0 0

62 S3 84 65 41

10 10 10 10 10

340 304 321 323 289

0 0 0 0 0

78 66 59 60 64

275 270 268 257 254

467 616 673 688 659

Voor SZW en VWS geldt naast de reguiiere loon en prijsbijstelling separaat een

systematiek voor de premiegefinancierde uitgaven Deze bedragen zijn niet opgenomen in

deze label

De overhevelingen vanaf de Aanvullende Post naar de begrotingen worden dit najaar

verwerkt in de grondslagen van de begrotingen waardoor er een licht vertekend beeld is

per begroting
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Ministerie van Financien

Inspectie der

RijksfinanctdnHEOEN

TER ADVISERING

Aan

de minister

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Beiastingdienst

Persoonsgegevens

nota Energiecompensatie semi publieke sector

Datum

15 September 2022

Notanummer

2022 0000230047

Bjjiagen
1 Overzrcht irrventarisatie

per begroting
2 Prijsbijstelling per

Begroting
3 IRF 227848

Aanleiding
U stas heeft aandacht gevraagd voor sportverenigingen in verband met de

stijgende energieprijzen

Adviezen

• Wij adviseren om geen compensatie te ieveren aan sportverenigingen voor

stijgende energieprijzen Voor reguiiere sportverenigingen is het aandeel

energiekosten 16 zwembaden en ijsbanen uitgezonderd Dit lijkt in eerste

instantie opgevangen te kunnen worden door besparinqen en of hogere
contributie

• Daarnaast geldt dat de energierekening bij zeer veel organisaties zal stijgen

Compensatie bij sportverenigingleigt in onze ogen tot de roep om

compensatie in de gehele collectieve sector vogr de energierekening Ervaring

bij de covid steun leert dat compensatie lastig vait af te bakenen Daarnaast

is de situatie heel anders dan bij Covid toen de overheid sectoren sloot Ook

staat compensatie energiebesparing en energietransitie in de weg

• Een eerste inventarisatie levert ca 1 8 miijard aan mogelijke verzoeken tot

compensatie op Op dit moment zijn ^r bij ons nog geen ciaims ontvangen

van departementen en sectoren iivde media vragen energie intensieve

sectoren wel om steun

fu
Toelichting
• In bijiage 1 is een eerste inventarisatie gegeven van stijgende energieprijzen

in 2022 t o v 2021 wat kan opiopen tot ruim 1 8 miijard Dit is een zeer

grove schatting Daadwerkeiijke kosten zijn afhankelijk van de hoogte en

reikwijdte van mogelijke compensatie en kunnen hoger uitvallen Hierbij
zouden ook nog uitvoeringskosten komen In dit overzicht is het MKB niet

meegenomen hier bent u minister zie bijiage 3 separaat over

geinformeerd
• Het compenseren van de energierekening kan ook leiden tot de roep om

compensatie van hogere brandstof of grondstofprijzen denk bijvoorbeeid
aan visserij defensie en infraprojecten

Reguiiere prijsbijstelling
• Eenmaal per jaar worden de begrotingen van de departementen geTndexeerd

voor de loon en prijsontwikkelmg Dit gebeurt bij Voorjaarsnota op basis van
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de CEP raming van het CPB De pnjsbijstelling is een structurele tranche en

bedroeg voor 2022 ruim 2 miljard voor de Rijksbegroting
• Vraag is of de reguiiere prljsBijstelling onvoldoende is De inflatie CPI die het

CPB voai 4rt jaar caamt in de cMEV is 4 7 punt hoger dan bjjjZEP stijging

vaij ST^ o naar 9 9^ De prijsbijstelling voor departementen is conform

be^ande sv^tematiek vastgesteld op basis van CEP en niet verhoogd bij MEV

^^for^etterorwors^^
• ^ coiiectieve secEor heeft dtt jaar door het vastzetten van de prijzen bij CEP

een fors nadeel Een additionele prijscompensatie voor 2022 op basis van

MEV zou de Rijksbegroting structureel circa 1 5 miijard kosten exclusief de

z ^g De mate waarin deze prijsstijging na C^ daadwerkelijk gevoeid wordt

zal verschillen per orqanisatie Voor 2022 verwachten we veelal

Cl^deruitputting op deRijKSPegronng^
• N B Voor de prijsbijsteiiing tranche 2023 staat reeds cumulatief 15 1 miljard

gereserveerd waarvan 2 9 miijard in 2023 In bijiage 2 vindt u de verdeling
hiervan per begroting

Illustratieve voorbeelden

Om illustratief een beeid te krijgen van de mogelijke gevolgen van de stijgende

energieprijzen staat hieronder voor een paar sectoren een nadere toeiichting
inciusief mogelijke opiossingen
• Amateursportvereniqinqen Naar schatting is voor sportvereniqinqen excl

zwembaden circa 16 van de totale kosten besteed aan energiekosten

energieverbruik peFm2 is naar schatting circa een factor drie lager dan bij
zwembaden ijsbanen zie hieronder Pit is relatief hoog De reserves zijn
relatief beperkt maar contributies kunnen verhoogd worden veel

vereniqinqen plannen dit ookte doen Ook kan de temperatuur in de kantine

worden aanqepast Daarnaast hebben veel verenigingen relatigsjoat
gemeenten al dan niet via huur en is dat ^n iogisc h pgfsteloket om aan te^
kloppen bij financieie problemen Compensatie zou nu taTlOO min kosten

• Zwembaden en ilsbanen reiatief hocTg en^gieverbruik Wa afloop van het

energiecontract kunnen de energielasten stijgen van 15 20 naar 50 van

de exploitabe Reserves zijn vaak beperkt ook is het verhogen van de

toegangsprijzen niet direct moqeiiik door gemeenteiijke afspraken Een

alternatief is dat zwem en ijsbanen het gesprek aangaan met gemeenten
over het toch ophogen van de~prijzen of om finandei^teun van de

gemeenten te vragen Bij covid zijn gemeenten gecompenseerd voor zwem

en ijsbanen BZK is aan het [nventarisePeTi wat er eventueel gedaan kan

worden voor gemeenten Compensatie voor eneraie zou nu circa 280 mlHoen

kosten

• De Dienst Justitiele Insteilinoen DJI energiekosten ca l omvang

begroting vanwege de exploitatie van een groot aantal gebouwen inciusief

gevangenissen Er is echter geen directe noodzaak voor compensatie

aangezien~t jreen agentschap is Een negatief resultaat ais gevolg van

hogere energiekosten kan daardoor in het eigen vermogen lopen waarbij
vervolgens de keuze gemaakt kan worden om een negatief eigen vermogen

bij voorjaarsbesluitvorming aan te zuivefen Eigen vermogen is juist voor

risico s Ditzelfde geldt voor andere JenV uitvo^nqsorqanisaties
• Zoraaanbieder nog geen concrete signalen van zorgaanhieders die door

energieprijzen in de problemen komen In 2022 kunnen incidenteie

tegenvallers ontstaan door de energieprijzen mede omdat de tarieven niet

tijdens het 1aar worden qei ndexeerd Voor 2023 wordt in prTncipe geen

probieem voorzien ais indexatie van tarieven kan plaatsvinden op basis van
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MEV in ijn met het beschikbare budget Het profiel van enerqieverbruik

verschilt sterk per categbrie zorgaanbieder Twee voorbeelden

o Ziekenhuizen kennen relatief tot andere zorg

process_en In het Erasmus MC zijn energie en onderhou^samei 4 5 J
vatTdeTasten in 2021

o Verpleeghuizen kennen energie extensieve processen maar de

verouderde behuizing gemiddeid energielabel C en permanente

aanwezigheid van bewoners vraagt relatief veel verwariaingT In—

verpleeghuis Waardenburg willekeurig gekozen is efi^gie l 5 ^v|ii de

lasten in_202p
• Onderwils en cultuur grote diversiteit tussen instellinqen Stijgende kosten

zijn afhankelijk van o a looptijd vanTiet energiecontract en de duurzaamheid

van het pgjsdTEnkete voorbeelden van prijsstijgingen
o ^^ijnderend ondervjjjh energiekosten zijn in 2021 ca ^1 van de totale

omvang Een totaalbeeld van de stijgingen ontbreekt De PO raad krijgt

signalen van prijsstijgingen tussen de 110 en 800 In enkele gevallen

gaat het om zeer grote bedragen Bijv bij scholenkoepel OMO steeg de

energierekening van 1 2 min naar 15 min Bij scholen waar de

ejjeEgtecontractgtq^Tanger doorlopen is de stijging veel beperkter
^s Hoger onderwijs^r\erg\e\ osten zijn in 2021 bij universiteiten ca 1 9

van de omvang bij hogescholen 0 8 en bij mbo instellingen 1 1 Er

worden stijgingen verwacht Bijv bij de Hogeschool Rotterdam is in 2022

sprake van een stijging van 50 ten opzichte van 2021 De Universiteit

Utrecht houdt rekening met een verdrievoudiging van de kosten van ca

1 6 Pwte in 2021 naar 48 min in 2023

o^Cultuur^h\i bijv musea zijn de energiekosten in 2021 ca 2 4 van de

C totat^mvang Vanuit musea komen er signalen van stijgende

energiekosten De Museumfabriek heeft een verdrievoudiging van de

energiekosten van 2021 naar 2023 Museum Thorn sluit in de winter een

aantal maanden de deuren vanwege de energiekosten
• Een deel van de onderwijsinstellingen heeft bovenmatige reserves waardoor

compensatie niet per se in de rede ligt Of er een bovenmatige reserve is en

hoe hoog die is verschilt fiink tussen instellingen In tabel 1 staan de

bovenmatige re

dit speelJ HT 2^0 ci

de en^iebelasting een dempend effect

es ln 20gJ wpgrgegeven en het aantal besturen bij wie

ijferf ^21 volgerhTqg Daarnaast heeft de verlaging van

de kosten

abei 1 Reserves onderwi sinstellingen

Bovenmatige reserve

2021 mtn

besturen met bovenmatige

reserve 2021

Sector

Primair Onderwijs 958 i3

Samenwerkingsverbanden 131 82

Voortgezet onderwijs 414 57

Mbo 71 9

Hbo 9

i0 5 6

Totqal z1 579

Communicatie
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Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Niet van toepassing

Niet van toepassing Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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Bijiagen
1 Overzicht eerste inventarisatie meerkosten stijgende energieprijzen per

begroting

Dit overzicht is een eerste inventarisatie van de meerkosten waarbij is uitgegaan
van een stijging van de energieprijzen van 151 Bron CBS Er zijn tot op

heden geen claims ontvangen van departementen Onderstaand beeld geeft een

inschatting van de extra energiekosten op basis van de stijging van de

energieprijzen Er zijn geen gedragseffecten meegenomen in deze cijfers

vws

Amateursport

Zwembaden en ijsbanen

Zorgaanbieders in Zvw en WIz

ocw

Universiteiten

Hogescholen

MBO

Funderend onderwijs PO VO speciaal onderwijs

Musea

Bibliotheken

Overige cuiturele instellingen

Theaters

Bioscopen

GF PF r waterschappen

Compensatie Gazprom gemeenten Q4 2022

Wijkcentra buurthuizen

SW bedrijven

Uitvoeringskosten

Zuiveringsinstallaties waterschappen

Ambtelijke huisvesting

Straatverlichting gemeente provinciaal

100

280

300

148

46

94

291

37

18

PM

23

11

17

9

10

PM

42

30 50

60

BZK

Rijksvastgoed

JenV

Dienst Justitiele Inrichtingen DJI

fiechtspraak

Politie

Asiel COA

LNV

Visserij

Bcrgstelling Glastuinbouw

Defensie

Vastgoed

Brandstof

31

34

6

59

10

10

30

60

75

Buitenlandse Zaken

Vastgoed IS
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1

2 Reservering prijsbijstelling 2023 per begroting

} nm l oener euro 20Z6 ^

2 945Totale reservering prijsbijstelling H80 4 297 5 669 6 817 7 792

Waarvan Tranche 2023 2 945 3 034 3 095 3 072 2 983

De Koning

Stoten 6enerool

HCVS

Algemene Zoken

Koninkrijksrelaties

Veiligheid en Justitie

Binnenlandse Zoken en Koninkrijksrelaties

Onderwijs Cultuur en Wetensehap

Nationole Schutd

Financien

Defensie

Infrastructuur Milieu

Economische Zaken

Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit

Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Volksgezondheid Welzijn en Sport

Wonen en Rijksdienst

Notionao Groeifonds

Gemeentefonds

Infrastructuurfon ds

BES fonds

Delta Foods

11 1 1 1

4 4 4 4 4

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2

3 3 3 3 4

175 173 171 171 173

82 74 73 71 70

1 012 1 012 1 016 1 018 1 018

1 1 1 11

67 62 61 60 60

82 80 80 80 81

72 71 68 62 60

56 54 49 48 47

43 39 41 36 34

45 45 48 48 46

68 63 61 61 62

0 0 0 0 0

62 83 84 65 41

10 10 10 10 10

340 304 321 323 289

0 0 0 0 0

78 66 59 60 64

Defensiematerleelbegrotingsfonds

Aanvullende Post

275 270 263 257 254

467 616 673 688 659

Voor SZW en VWS geldt naast de reguliere loon en prijsbijsteliing separaat een

systematiek voor de premiegefinancierde uitgaven Deze bedragen zijn niet opgenomen in

deze label

De overhevelingen vanaf de Aanvullende Post naar de begrotingen worden dit najaar

verwerkt in de grondslagen van de begrotingen waardoor er een licht vertekend beeld is

per begroting
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