
2022D41771 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN 

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat belast met het 
voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer als volgt 
verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen. 

De voorzitter van de commissie,
Agnes Mulder 

De adjunct-griffier van de commissie,
Reinders 
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Nr Vraag 

1 Hoeveel kost de uitvoering van het prijsplafond door de Rijksdienst 
voor Ondernemend Nederland (RVO)? 

2 Zijn er onvoorziene kosten waar rekening mee moet worden 
gehouden en worden deze ook uit de 2,6 miljard euro gedekt? 

3 Hoe wordt de uitgave van 2,6 miljard euro gedekt? Wordt dit 
bedrag toegevoegd aan het begrotingstekort? 

4 Hoe is het besluit om 190 euro in mindering te brengen op de 
energierekening tot stand gekomen? Welke overwegingen lagen 
hieraan ten grondslag? Met welke partijen is hierover gesproken? 

5 Welke onderbouwing is er voor de keuze om 190 euro uit te keren? 
Waarom niet een ander bedrag? 

6 Waarom is gekozen om de uitkering van de 190 euro te laten 
verlopen via de energieleveranciers? 

7 Is er gekeken naar een andere manier om huishoudens die in 
energiearmoede leven te ondersteunen? 

8 Op welke manier helpt deze maatregel huishoudens aangesloten 
op blokverwarming? 

9 Op welke manier helpt deze maatregel huishoudens met een 
collectieve of gedeelde energierekening? 

10 Zijn er mogelijkheden onderzocht om deze maatregel aan een 
specifieke doelgroep uit te keren? Zo ja, wat waren de verschil-
lende opties en scenario’s die onderzocht zijn? 

11 Waarom is er voor gekozen om deze maatregel op dezelfde 
doelgroep te richten als het prijsplafond, in plaats van meer 
gerichte maatregelen voor huishoudens met meer acute 
problemen? 

12 Hoe wordt bepaald welke energieleveranciers hoeveel geld 
ontvangen? 

13 Hoe wordt gegarandeerd dat alle energieleveranciers de maatregel 
op dezelfde wijze uitvoeren? 

14 Hoe wordt gecontroleerd of energieleveranciers het geld zo snel 
mogelijk aan de consument uitkeren? 

15 Hoe wordt gecontroleerd of de energieleveranciers de maatregel 
op de juiste wijze uitvoeren? 

16 Wat gebeurt er met het uitgekeerde voorschot indien een 
energieleverancier failliet gaat? 

17 Wat gebeurt er met het geld indien huishoudens een rekening 
hebben die in november en december lager is dan 190 euro? 
Wordt dan alsnog het volledige bedrag in mindering gebracht? 

18 Hoeveel huishoudens hadden geïsoleerd kunnen worden voor het 
bedrag waarmee nu de 190 euro wordt uitgekeerd? 

19 Waarom is er voor gekozen om zo’n omvangrijke maatregel die 
huishoudens voorziet in inkomenssteun te laten uitkeren via een 
private organisatie? 

20 Waarom is er voor gekozen om een private organisatie (een 
energieleverancier) verantwoordelijk te stellen voor het uitkeren 
van overheidssteun aan huishoudens? 

21 Welke andere mogelijkheden om deze maatregel uit te voeren zijn 
onderzocht? Welke organisaties zijn hierbij betrokken? 

22 Waarom is er niet voor gekozen om een publieke instantie deze 
maatregel te laten uitvoeren? Met welke organisaties is hierover 
gesproken? 

23 Is overwogen om energieleveranciers te verplichten zelf deze 
korting van 190 euro te laten betalen? 

24 Welke energieleveranciers komen in de financiële problemen als zij 
zelf verantwoordelijk worden gesteld voor de korting van 190 
euro? 

25 Hoe maken energieleveranciers aanspraak op het voorschot? 
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26 Op basis van welke gegevens wordt het bedrag besloten dat 
uitgekeerd wordt aan energieleveranciers? 

27 Hoe wordt voorkomen dat energieleveranciers meer geld krijgen 
dan zij in mindering brengen op de energierekening van huishou-
dens? Op welke manier wordt dit gecontroleerd? Is het mogelijk 
om het te veel betaalde geld aan energieleveranciers te vorderen? 

28 Op welke manier wordt de inhoud van deze maatregel helder 
gecommuniceerd aan huishoudens? 

29 Hoe wordt er bij energieleveranciers op aan gedrongen dat zij deze 
maatregel helder communiceren aan huishoudens? 

30 Hoe wordt er bij energieleveranciers op aan gedrongen dat zij snel 
bereikbaar zijn via verschillende kanalen? 

31 Hoe wordt er bij energieleveranciers op aan gedrongen dat zij deze 
korting helder communiceren in de eindafrekening? 

32 Klopt het dat het bedrag van 190 euro per maand als subsidie aan 
de energiebedrijven wordt overgemaakt en vervolgens wordt 
doorgegeven aan de consument en het dus geen verhoging van de 
heffingsvrije voet van de energiebelasting betreft? Klopt het dat de 
heffingsvrije voet van de energiebelasting in 2022 tijdelijk was 
verhoogd? Zo ja, met hoeveel?
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