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Prijsplafond
heiligt het doel het middel?

Ron Wit, Barn talk Groningen, 5 Oktober 2022



Prijsplafond
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Incl. belastingen en heffingen, maar excl vaste kosten (netbeheer, leverancier)



Scope Prijsplafond
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1 januari -31 December 2023. (In Nov en dec 2022 vast bedrag: 190 euro/maand)

1. Alle kleinverbruikers die gas, elektriciteit of warmte gebruiken

• Huishoudens

• Kleine MKB en ZZPers

• Verenigingen, maatschappelijke organisaties, etc.

2. Warmte

• Prijsplafond op 47,39 euro/GJ

• ACM maakt volumegrens december bekend tegelijk met NMDA (1200 m3=37 GJ)

3. Saldering zon PV

• Wordt nog uitgewerkt.

4.  Blokverwarming (bv studentenhuis)

• Kabinet gaat zich maximaal inspannen voor een oplossing



Effect prijsplafond op huishoudens
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Huishouden met mediaan verbruik gaat er ca 2500 euro/jaar op vooruit
(van 441 EUR naar 234 EUR per maand)



Prijsplafond geeft rust en beperkt ‘energiearmoede’…
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Effecten van inkomenssteun Prinsjesdag en prijsplafond op besteedbaar inkomen



…Maar, heiligt het doel het middel?
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Prijsplafond is een relatief ruw instrument met belangrijke nadelen

1. Zeer hoge kosten schatkist en belastingbetaler: 21 mld euro (prijspeil sept. 2022)

2. Ongericht: Helpt ca 540 duizend meest kwetsbare gezinnen onvoldoende

• Terwijl 60% van de miljarden overheidsuitgaven bij inkomens boven 50.000 euro terecht komt

3. Verlaagt de besparingsprikkel fors, terwijl de energietransitie piepend tot stilstand komt

• Waardoor vraag hoger ligt bij gegeven aanbod en energieprijzen stijgen

• Energietransitie stagneert: i) wind op land, ii) biomassa, iii) warmtewet, iv) ontbreken normerend 

beleid (vooral subsidie en dus vrijblijvend)

3. Leidt tot marktverstoringen

• Risico prijsopdrijvingen indien inkoopstrategie ‘gestuurd’ wordt naar zelfde moment

• Afname productdifferentiatie (bv dynamische prijzen, groene stroom) afh van compensatiemethodiek

4.  Zeer complexe compensatie leveranciers: risico op overwinst of bedrijven die omvallen

• Hoge extra uitvoeringskosten

• Grote kans op fouten bij (te) hoge snelheid invoering en daardoor potentiële onrust klanten



Alternatief pakket met minder nadelen
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1. Verklein de kloof: slimmer inkomens en vermogensbeleid

2. Neem overheidsfalen weg door betere kaders aan de markt

• Breng opzegvergoeding in verhouding tot economisch verlies van een energiecontract waardoor:

➢ Energieleveranviers weer LT-contracten aanbieden; en..

➢ Energieleveranciersweer gasopslagen kunnen vullen

3. Maak besparings/verduurzamingsbeleid effectiever: door subsidies te combineren met o.a.:

• Normering apparaten (e-boilers/WP industrie, uitfaseren HR gasketel)

• Uitfaseren C, D, E, F e G label woningen = rendabel

• APK model met commerciële bedrijven voor handhaven energiebesparingsverplichting bedrijven

4.  En…als dan toch nog steun via energierekening nodig is: Twee opties:

a. Optie 1: Inkomensafhankelijke subsidie via de energierekening (=10,5 miljard euro bij 3000 euro/gezin 

en 3,5 miljoen huishoudens onder belastbaar inkomen van 50k)

b. Optie 2: Iedereen krijgt subsidie via energierekening obv simulatie prijsplafond: biedt grote voordelen 

t.o.v huidige prijsplafond voorstel kabinet:

➢ Huishoudens krijgen dan zelfde bedrag als bij prijsplafond (gemiddeld 2500 euro/jaar afh. van verbruik)

➢ Besparingsprikkel blijft doordat niet wordt ingegrepen in de prijzen, maar als korting vast bedrag 

krijgen.

➢ Gegarandeerd geen overwinst of verlies energiebedrijven omdat ze alleen doorgeefluik zijn.

➢ Geen marktverstoring




