Datum
7 oktober 2022
Kenmerk
BBPZ/MvR/RBos/22-057
Aan
Tweede Kamer der Staten-Generaal
t.a.v. de vaste Kamercommissie van FIN
Cc: de vaste Kamercommissies van BZK en EZK

Onderwerp
Motie Omtzigt c.s. over blokverwarming in energieprijsplafond
(Kamerstuk 36200, nr.119)

Geachte Kamerleden,
We zijn heel positief over het voornemen om de energieprijzen voor huishoudens tijdelijk aan een
maximum te binden. Dat zal heel veel mensen die het nodig hebben helpen. Eerder informeerden we u
over onze zorgen met betrekking tot huishoudens in woningen met stadswarmte, blokverwarming, all electric en onzelfstandige woonruimte. We zijn blij dat stadsverwarming inmiddels is opgenomen in de
systematiek en dat er een hoger volume geldt voor elektrisch, maar zien ook dat er voor
blokverwarming en onzelfstandige eenheden nog géén oplossing is.
Steun voor motie-Omtzigt over voorstel voor blokverwarming en onzelfstandige woonruimte
We zien goede wil bij het kabinet om een oplossing te vinden voor blokverwarming, maar lezen in een
Kamerbrief ook ‘dat het heel lastig wordt om een oplossing te vinden.’ Wij zien echter wel degelijk
mogelijkheden voor een oplossing bij blokverwarming en zijn dan ook blij met de breed ingediende
motie van het lid Omtzigt c.s. (Kamerstuk 36200, nr.119) om bij de verdere uitwerking van het
prijsplafond te komen tot een voorstel in situaties met blokverwarming en onzelfstandige woonruimte.
Als de situatie van blokverwarming niet wordt meegenomen in het prijsplafond, blijven ongeveer
450.000 grotendeels kwetsbare huishoudens met de laagste inkomens uitgesloten van het
energieplafond voor verwarming, terwijl ze er wel recht op hebben en het juist ook nodig hebben. Dit
zijn veelal huishoudens die moeten rondkomen van een kleine baan of uitkering en die ook mét
toepassing van het prijsplafond nog grote problemen zullen ondervinden met het betalen van de
energierekening. We willen niet dat deze alleenstaande moeders met kinderen en kwetsbare ouderen,
maar ook starters met een tophypotheek die de eindjes aan elkaar moeten knopen, in de kou komen
te staan, simpelweg omdat ze niet in een systematiek passen. Dit gebeurde eerder wel al bij de
energietoeslag die niet voor onzelfstandige woonruimte (voor studenten) gold en nu ook niet
compenseren voor de hogere energierekening zou nog onrechtvaardiger zijn.
Wij verzoeken u dan ook met klem in te stemmen met de motie-Omtzigt c.s. (Kamerstuk 36200,
nr.119).
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Aedes, Vereniging Eigen Huis, Woonbond, VNG, Kences, LSVb en FNV Young & United hebben veel
kennis van de situatie en beschikbare gegevens en we denken dan ook graag mee over de uitwerking
van een voorstel voor deze situaties in zowel de huur- als de koopsector.
Mocht u vragen hebben of nadere informatie willen, neemt u dan gerust contact op met mijn collega
Richard Bos, via r.bos@aedes.nl of op 06-51926072.
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