
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Betreft: Rechtvaardige vormgeving tariefplafond energie  
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Geachte minister Kaag en minister Jetten, 
 
Uw ministeries zijn de komende tijd nauw betrokken bij de precieze vormgeving van het tijdelijke 
tariefplafond voor energie. De basis van de vormgeving heeft u afgelopen week met de Tweede 
Kamer gedeeld en betreft het prijsplafond dat geldt voor het energieverbruik (gas en stroom) tot 
aan het gemiddelde verbruik per woning. Voor het verbruik tot 1.200 m3 aardgas en 2.400 kWh 
stroom zou dan een maximale prijs van respectievelijk € 1,50 en € 0,70 gelden. Voor het verbruik 
daarboven zou geen maximum gelden. Dit plan lijkt met stoom en kokend water gemaakt te zijn 
en is in principe ook goed, maar kent wel een paar zeer ernstige tekortkomingen.  
 
Blokverwarming  
De belangrijkste tekortkoming is dat het bewoners die zijn aangesloten op blokverwarming met 
een collectieve gasaansluiting in de kou laat staan. Het gaat hier over zeker 450.000 woningen, 
waarvan veel woningen in de huursector en vaak bij huishoudens met een laag inkomen. Het plan 
biedt slechts een maximumprijs voor de eerste 1.200 m3 gas. Blokverwarming kent een grote 
variatie, maar gemiddeld zitten pakweg 50 woningen achter één aansluiting. Het prijsplafond 
dreigt voor hen niet te gelden. De Woonbond dringt er met kracht op aan dat het prijsplafond 
hier voor de optelsom van de achterliggende woningen (WOZ-adressen) gaat gelden. 
Blokverwarming kent al een wettelijke status en voor gasaansluitingen bestaat een centraal 
aansluitingenregister. Daarmee lijkt deze oplossing uitvoerbaar te zijn. 
 
Stadswarmte en warmtenetten 
Naast gas en stroom wordt ook steeds vaker warmte geleverd. In de huidige Warmtewet staat 
dat het tarief is gekoppeld aan de aardgasprijs voor een jaarcontract. De huidige bijzondere 
omstandigheden maken het logisch dat ook afnemers van (stads)warmte beschermd worden voor 
de stijgende energieprijzen. De logica daarvoor ligt overigens ook in het principe van het 
warmtewet-tarief dat gebaseerd is op Niet-Meer-Dan-Anders. Ook dat volgt natuurlijk een 
gemiddelde. Het zou dus voor de hand liggen dat, zolang er een prijsplafond geldt voor aardgas 
tot aan het gemiddelde verbruik, dit ook als basis geldt voor de bepaling van het warmtetarief 
voor stadswarmte. In de (nood)wet die het kabinet moet maken dient wat de Woonbond betreft 
onvermijdelijk ook een koppeling tussen de maximale aardgasprijs en het warmtetarief te worden 
gelegd. Daarmee worden ook deze bewoners beschermd door het prijsplafond. 
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All electric 
Een belangrijke laatste weeffout in het plan voor prijsplafond is dat het de compensatie verdeelt 
over aardgas- en stroomverbruik. Bewoners die inmiddels geheel op stroom zijn overgestapt, 
vaak met een warmtepomp, missen dan een fors deel van de geboden bescherming. Hun 
stroomverbruik ligt veel hoger dan gemiddeld, omdat ze ook warmte en warm water met stroom 
maken. Als ze veel zonnepanelen hebben, maakt dat voor 2024 niet veel uit, maar als deze 
ontbreken pakt het voor hun ook zeer nadelig uit. Zeker ook, omdat in het plan voor het 
prijsplafond met een relatief hoge prijs voor stroom wordt gerekend ten opzichte van gas. Dit 
plan beschermt gasafnemers veel beter. Zonder aardgasafname zou een dubbele hoeveelheid 
stroom onder het prijsplafond moeten vallen.  
 
Overigens menen wij ook dat de keuze om aardgas meer korting te geven ten opzichte van  
stroom in strijd is met de afspraken uit het Klimaatakkoord. Daarin is bewust gekozen om  het 
gebruik van stroom te stimuleren door een schuif in de energiebelasting. Daar nu 180 graden van 
afwijken is ons inziens niet wenselijk. 
 
Deze ernstige tekortkomingen moeten en kunnen opgelost worden. Dit kabinet moet op dit punt 
voorkomen dat haastige spoed inderdaad niet goed uitpakt. De oplossingen lijken haalbaar te zijn 
en zijn ook nodig om grote onrechtvaardigheden te voorkomen.  
 
Wij hopen u met deze brief een aantal belangrijke signalen te hebben gegeven voor de verdere 
precieze vormgeving van dit instrument. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Zeno Winkels, 
Directeur Woonbond 
 


