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Vragen van het lid Omtzigt (Omtzigt) aan de Ministers voor Klimaat en 
Energie en van Economische Zaken en Klimaat over de voorbereiding van het 
prijsplafond voor consumenten (ingezonden 24 november 2022). 

Vraag 1
Heeft u kennis genomen van het artikel «Ambtenaren waarschuwden eigen 
Minister: prijsplafond is mogelijk staatssteun»?1 

Vraag 2
Kunt u een overzicht geven van alle contacten (telefonisch, mail, gesprekken) 
die door of namens u hebben plaatsgevonden met de Europese Commissie 
over een vorm van prijsplafond in de gas-en energiemarkt tussen 1 juni 2022 
en 23 november 2022? 

Vraag 3
Kunt u alle onderliggende brieven en mails en gespreksverslagen die bij de 
contacten horen aan de Kamer doen toekomen? 

Vraag 4
Welke signalen lagen ten grondslag aan uw uitspraak van 10 november 2022 
dat u signalen van de Europese Commissie heeft dat wat wij van plan zijn 
binnen de staatssteunregels past? 

Vraag 5
Hoe gaat u borgen dat er per 1 januari 2023 ingebouwde controlemechanis-
men gelden, zoals een margetoets, om te voorkomen dat het prijsplafond 
wordt aangemerkt als staatssteun en er geen misbruik van de regeling 
gemaakt gaat worden? 

Vraag 6
Herinnert u zich dat de Kamer meerdere keren gevraagd heeft om de memo’s 
en stukken op het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over het 
prijsplafond, vanaf het begin van de zomer tot nu en dat u die al maanden 
niet aan de Kamer stuurt? 

1 NOS, 23 november 2022, «Ambtenaren waarschuwen eigen Minister: prijsplafond is mogelijk 
staatssteun». (https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2453579-ambtenaren-waarschuwen-eigen-
minister-prijsplafond-is-mogelijk-staatssteun).
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Vraag 7
Wilt u die gevraagde memo’s per ommegaande aan de Kamer doen 
toekomen? 

Vraag 8
Indien u de memo’s niet aan de Kamer wil doen toekomen, beseft u dan dat 
u dat alleen kunt doen door een beroep te doen op het belang van de staat 
en dat u dat beroep aan de orde dient te stellen in de ministerraad (artikel 68 
Grondwet en paragraaf 7.2.7 van het handboek voor bewindspersonen)? 

Vraag 9
Wilt u het aanstaande vrijdag aan de orde stellen in de ministerraad als u 
voornemens bent om de stukken niet te sturen en wilt u anders de stukken 
nu gewoon aan de kamer doen toekomen? 

Vraag 10
Wanneer denkt u een concept-regeling te kunnen publiceren over het 
prijsplafond? 

Vraag 11
Wanneer en hoe heeft u getoetst of de vormgeving van het prijsplafond in 
overeenstemming is met artikel 1 van de Grondwet, dat discriminatie verbiedt 
op welke grond dan ook (dus ook basis van type energie-aansluiting of het 
feit of je gas/elektriciteit via een grootverbruik of kleinverbruikers aansluiting 
ontvangt)? Kunt u die toetst openbaar maken? 

Vraag 12
Klopt het dat het prijsplafond gaat werken met maandelijkse delen die je kunt 
gebruiken, op basis van gebruikersprofielen? 

Vraag 13
Hoe zal het prijsplafond uitwerken voor iemand die van het gas af is, 7.000 
kWh per jaar verbruikt en er 5.000 opwerkt via zonnepanelen? Mag dit 
huishouden, als het 1.000 kWh in januari gebruikt (en er nul opwerkt), al deze 
energie onder het plafond brengen, omdat er in de zomer sprake is van netto 
teruglevering? Kunt u hiervan een realistisch rekenvoorbeeld geven? 

Vraag 14
Hoe zullen de maandelijkse meterstanden gecontroleerd worden bij alle 
huishoudens die nog een traditionele meter hebben en dus geen slimme 
meter? 

Vraag 15
Wat is laatste raming van de totale kosten van het prijsplafond? Kunt u de 
certificering van de raming bijvooegen? 

Vraag 16
Bent u ervan op de hoogte dat bij elke inkomensondersteunende maatregel in 
de Kamer heel precies wordt bepaald wie tot de kring van rechthebbenden 
behoort, hoe de uitkering/subsidie/toeslag berekend wordt en hoe je bezwaar 
kunt maken als de berekening niet klopt? 

Vraag 17
Op welke moment kan de Kamer, op basis van een concreet voorstel, die 
discussie voeren met het kabinet? 

Vraag 18
Realiseert u zich dat als sommige huishoudens geen recht blijken te hebben 
op het energieplafond (bijvoorbeeld omdat zij achter een grootverbruikers-
aansluiting zitten of een aansluiting delen met andere huishoudens), zij acute 
problemen kunnen hebben met hun bestaanszekerheid? 

Vraag 19
Bij wie kan een huishouden, dat geen recht blijkt te hebben op het energie-
plafond en de rekening niet kan betalen, terecht voor adequate financiele 
ondersteuning? 
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Vraag 20
Heeft u kennis genomen van het feit dat drie energiemaatschappijen een 
negatief eigen vermogen hebben?2 

Vraag 21
Herinnert u zich dat u eerder aan de Kamer schreef dat drie maatschappijen 
met problemen zich bij u gemeld hebben? 

Vraag 22
Hoe zal geborgd worden dat steun, die ter bescherming van consumenten 
gegeven wordt, niet gebruikt wordt om een solvabiliteitsprobleem op te 
lossen (door megawinsten) en dat steun niet in een faillissement verdwijnt? 

Vraag 23
Kunt u deze vragen een voor een en voor het vervolg van het debat over de 
incidentele suppletoire begroting beantwoorden?

2 Dagblad van het Noorden, 22 november 2022, «Deze drie energieleveranciers hebben geen 
financiële buffers (en kunnen dus omvallen)». (https://dvhn.nl/economie/Deze-vier-
energieleveranciers-hebben-geen-financi%C3%ABle-buffers-en-dreigen-dus-om-te-vallen-
28064776.html)
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