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Datum 22 november 2022
Betreft Appreciatie motie van het lid Nijboer - sociaal tarief 

energie

Geachte voorzitter, 
 
 
In deze brief geef ik – mede namens de minister voor Klimaat en Energie en de 
minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid – een appreciatie van de motie 
Nijboer die vorige week bij de behandeling van het pakket Belastingplan is 
ingediend.1 
 
De motie Nijboer verzoekt het kabinet een sociaal tarief voor energie te 
onderzoeken en de resultaten voor de voorjaarsnota naar de Kamer te sturen. 
Het kabinet heeft afgelopen zomer een verkenning uitgevoerd naar een gerichte 
vorm van compensatie via de energierekening. Op dat moment bleek dat deze 
niet goed uitvoerbaar was. Ook geldt dat een sociaal tarief – afhankelijk van de 
uitwerking – een forse stijging van de marginale druk als gevolg kan hebben en 
een forse ingreep in de energiemarkt kan zijn. Aan de andere kant geldt dat 
onduidelijk is hoe de energieprijzen volgend jaar uitpakken en of en zo ja welke 
vorm van compensatie nodig is. Duidelijk is wel dat het huidige prijsplafond 
onverkort doorzetten gezien de hoge kosten problematisch zal zijn. 
 
Concluderend wil ik deze motie het oordeel Kamer geven, mits ik de motie mag 
lezen dat deze meeloopt in de uitwerking van de vorige week aangenomen motie 
van der Lee.2 Deze motie verzoekt het kabinet te onderzoeken welke (al dan niet 
nieuwe) instrumenten beschikbaar zijn mocht er compensatie voor hoge 
energieprijzen voor 2024 nodig zijn, waarbij deze compensatie specifiek wordt 
gericht op mensen die dit nodig hebben. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst, 
 
 
 
 
Marnix L.A. van Rij

 
1 Kamerstukken II 2022/23, 36202, nr. 105. 
2 Kamerstukken II 2022/23, 36236, nr. 13. 


