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Geachte  

Dank u voor uw brief van 21 november j.l. waarin u een zorgpunt deelt over het 
door energieleveranciers en maatschappelijke organisaties op te richten fonds ter 
voorkoming van de opbouw van problematische schulden als gevolg van de hoge 
energiekosten. Ik wil als eerste mijn dank uitspreken voor de ambtelijke contacten 
met de Algemene Rekenkamer de afgelopen weken. Deze gesprekken waren met 
ieders eigen rol in gedachten, constructief en meedenkend wat op een lastig 
dossier als het noodfonds prettig is. 
 
Ik heb begrip voor uw zorgen betreffende het noodfonds. Gezien het grote 
maatschappelijk belang om problematische schuldenopbouw te voorkomen, heb ik 
eerder uitgebreid verkend en in kaart gebracht, of ik op een andere manier deze 
huishoudens kon helpen. Helaas bood dat geen oplossing.  
Uitvoerders en medeoverheden zien geen kans om op korte termijn iets 
vergelijkbaars als een noodfonds of andere vorm van gerichte energiecompensatie 
op te richten en uit te voeren. Tegelijkertijd is aansluiten bij bestaande regelingen 
onvoldoende, omdat de doelgroep sterk afwijkt.  
 
Ik vind het echter van groot belang problematische schulden als gevolg van een 
hoge energierekening te bestrijden en huishoudens die hieronder lijden, tegemoet 
te komen. Het private initiatief van enkele energieleveranciers en 
maatschappelijke organisaties dat vanaf maart 2022 loopt, biedt mij de 
mogelijkheid om via het noodfonds huishoudens snel en gericht te steunen die 
anders in de kou komen te zitten. Met deze keuze is de relatie van de overheid tot 
het tijdelijk Noodfonds Energie in beginsel beperkt tot het verstrekken van een 
subsidie.1  
Met u onderstreep ik het belang van de betrokkenheid van beide Kamers. Ik kies 
er daarom voor om nog voor de begrotingsbehandeling van SZW van 29 
november aanstaande, met een Nota van wijziging op de SZW begroting 2023 en 
een brief aan beide Kamers, het noodfonds voor te leggen aan het parlement2. Op 

 
1 Kader voor stichtingen, Ministerie van Financiën, 2017. 
2 Om transparantie te bieden heb ik met de ambtelijke staf van de Algemene Rekenkamer 
afgesproken onze briefwisseling over het noodfonds als bijlagen bij de kamerbrief op te 
nemen. 
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deze manier kan een debat over het noodfonds in de Tweede Kamer plaatsvinden 
en kan de Kamer waar nodig invloed uitoefenen via haar budgetrecht. Ik hoop op 
deze manier aan enkele van uw zorgpunten tegemoet te komen. Ik realiseer mij 
dat dit in uw ogen niet de formele route en de meest wenselijke route is. Echter 
gezien de snelheid die noodzakelijk is om bepaalde huishoudens te steunen en de 
onmogelijkheden van alternatieven vind ik subsidiëring van het noodfonds 
geïnitieerd door energieleveranciers en maatschappelijke organisaties nu de meest 
wenselijke optie.  
Uiteraard blijf ik, zoals gedurende het gehele proces naar subsidiëring van het 
noodfonds het geval is geweest, zowel het ministerie van Financiën, als de 
AuditdienstRijk (ADR) en ook de AR bij verdere stappen betrekken.  
  

Hoogachtend, 
De Minister voor Armoedebeleid, 
Participatie en Pensioenen, 
 
 
 
 
 
C.J. Schouten 
 
 


