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Tijdens het debat over het pakket Belastingplan 2023 heeft de heer Nijboer
PvdA een motie ingediend die de regertng verzoekt een sociaal tarief voor

energie te onderzoeken en de uitkomsten van dit onderzoek voor de

voorjaarsnota naar de Kamer te sturen

Tijdens het debat over het Beiastlngplan is verzocht om de motie aan te houden

De reden hiervoor was het debat over het prijsplafond energie dat de dag erna

plaatsvond Tijdens dit debat is de motie echter niet meer aan de orde gekomen
De heer Nijboer heeft nu alsnog verzocht om een appreciatie zodat hij de motie

op dinsdag 22 november in stemming kan brengen In de bijgevoegde brief treft u

deze appreciatie aan

Bijiagen
1 Brief met appreciatie

Beslispunt 1 Ondertekening brief appreciatie motie Nijboer

Wij verzoeken u akkoord te gaan met de bijgevoegde brief De motie krijgt
Oordeel Kamer en de brief is mede namens de minister voor K E en de minister

van SZW

Indien u akkoord bent verzoeken wij u stas FB de brief te ondertekenen

Beslispunt 2 Actieve openbaarmaking

Bent u akkoord met het actief openbaar maken van nota s onderliggerid aan deze

Kamerbrief vooraisnog alleen deze nota

Kernpunten
• De brief is ambtelijk afgestemd met SZW en EZK De beide bewindspersonen

ontvangen de brief ook ter akkoord

• Wij stellen voor om de motie oordeel Kamer te geven om de volgende
redenen

Het betreft een onderzoeksmotie Of een sociaal tarief voor energie

wenselijk en uitvoerbaar is moet ook ult een onderzoek blijken en is

nu nog niet te zeggen

Vorige week is de motie van het lid Van der Lee aangenomen Deze

motie roept op om voor 2024 alternatieve en gerichte instrumenten

Hit te werken voor hoge energieprijzen In de brief wordt aangegeven

dat oordeel Kamer gegeven kan worden als de motie Nijboer

meeloopt in de uitwerking van de motie Van der Lee
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Communicatie

Niet van toepassing

Politiek bestuurlijke context

Betreft de appreciatie van een aangehouden motie

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

Niet van toepassing
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