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Drs. R.A.A. (Rob) Jetten 
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Onderwerp:  
rechtsongelijkheid tijdelijke overbruggingsregeling tegemoetkoming energieprijzen 
kleinverbruikers 2022 
 
 

Nieuwegein en Oosterhout, 21 oktober 2022 
 
Geachte heer Jetten,  
 
Met klem vragen wij aandacht voor het navolgende.  
 
Bij de uitwerking van het tijdelijk Tariefplafond op energie krijgen huishoudens en andere 
kleinverbruikers, vooruitlopend op de regeling voor 2023 in de maanden november en december 
2022, via de elektriciteitsrekening een compensatie van € 190,- per maand. De regeling is op 18 
oktober jl. gepubliceerd in de Staatscourant (2022, 28075) en wordt uitgevoerd door de 
energiebedrijven. 
 
Tienduizenden huishoudens en andere kleinverbruikers vallen echter op dit moment buiten deze 
regeling, om de simpele reden dat zij geen eigen elektriciteitsmeter (primair allocatiepunt) 
hebben, terwijl ook zij geconfronteerd worden met hoge energienota’s als gevolg van de sterk 
gestegen prijzen voor gas en elektriciteit. Het betreft hier meestal huishoudens die wonen in een 
door een Vereniging van Eigenaars (VvE’s) beheerd complex. Vergelijkbare problematiek speelt in 
bijvoorbeeld bedrijfsverzamelgebouwen, waar achter de collectieve elektriciteitsmeter 
verschillende kleinverbruikers zijn gevestigd. 
 
Stichting VvE Belang en Vastgoedmanagement Nederland (VGM NL) komen op voor de belangen 
van deze VvE’s en haar leden c.q. bewoners, alsmede voor overige kleinverbruikers en de 
professionele partijen die het beheer over de gebouwen uitvoeren. 
 
In veel, meestal wat oudere, appartementengebouwen komt één collectieve 
elektriciteitsaansluiting regelmatig voor. Het elektriciteitsverbruik van de huishoudens in deze 
gebouwen loopt via deze collectieve elektriciteitsmeter en wordt door de beheerder of het bestuur 
van de VvE intern verrekend. Hetzelfde geldt in zekere mate voor bedrijfsverzamelgebouwen en 
winkelcentra. Daarmee krijgen deze huishoudens en overige kleinverbruikers de compensatie van 
€ 190,- per maand over november en december niet. Hiermee is er sprake van ongelijke 
behandeling ten aanzien van huishoudens en overige kleinverbruikers met een individuele 
elektriciteitsmeter.  
 
Er worden, door tussenkomst van uw ministerie, momenteel initiatieven onderzocht om voor 2023 
een met de tijdelijke Tariefregeling Energieprijzen vergelijkbare regeling te ontwerpen voor 
huishoudens en overige kleinverbruikers die achter een gezamenlijke (collectieve) meter zitten. 
Echter, niemand lijkt zich zorgen te maken over de groep kleinverbruikers die niet binnen de 
contouren van de € 190,- regeling valt. 



 
      
 
 
Stichting VvE Belang en VGM NL doen daarom een dringend beroep op u om ook voor deze groep 
een vergelijkbare compensatie te regelen en daarvoor een regeling te ontwerpen.  
 
Wij hebben daarvoor in gezamenlijkheid ook een oplossingsrichting bedacht, die we graag met de 
verantwoordelijken binnen uw ministerie bespreken. Op dit moment is betreffende regeling geen 
onderwerp van gesprek met de Directie Energiemarkt.  
 
Graag verzoeken wij u onze organisaties, naar aanleiding van deze brief, uit te nodigen voor een 
gesprek over dit onderwerp. We kunnen deze ongelijke behandeling niet accepteren.  
Hiervoor kunt u contact opnemen met Machteld van Weede: +31 6 152 09 074 of via 
mvweede@publicmatters.nl 
 
In afwachting van uw reactie tekenen, 
 
hoogachtend, 
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