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Aanleiding 
Op 26 oktober 2022 is de wijziging van de Regeling afsluitbeleid kleinverbruikers 
elektriciteit en gas en de Warmteregeling (hierna: de regeling) in werking 
getreden waarbij gedurende de winterperiode het beschermingsregime voor het 
afsluiten van (klein)verbruikers van elektriciteit, gas en warmte is aangescherpt. 
Deze aanscherping geldt tot 1 april 2023.1 Hiermee is invulling gegeven aan de 
motie Hermans (VVD) Marijnissen (SP) d.d. 22 september 2022 en het verzoek 
van de Kamer om "deze winter enkel afsluiting toe te staan bij aantoonbaar 
misbruik, fraude of veiligheidsrisico's". 
 
Om de positie van de (klein)verbruiker bij betalingsproblemen structureel 
verbeteren heeft u met bijgeboegde nota d.d. 7 februari 2023 ingestemd met het 
uitwerken van de voorgestelde uitwerkingsrichting voor de situatie na 1 april 
2023, namelijk: 
a. het structureel wijzigen van de regeling en daarmee aanvullende bescherming 

tegen afsluiting voor de consument gedurende het hele jaar laten gelden; 
b. hierbij de eis uit de tijdelijke wijziging van deze winterperiode niet door te 

trekken dat uitsluitend als er geen sprake is van contact er kan worden 

 
1 Artikel 10 a van wetten.nl - Regeling - Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van 
elektriciteit en gas - BWBR0030164 (overheid.nl), en Artikel 7Aa van wetten.nl - Regeling - 
Warmteregeling - BWBR0033862 (overheid.nl) 
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afgesloten, maar wel de effectieve elementen uit de tijdelijke wijziging 
grotendeels te behouden en uit te breiden door het toevoegen van de 
voorwaarde tot het treffen van een redelijke en passende betalingsregeling en 
een aanvraag tot schuldhulpverlening als grond om niet afgesloten te mogen 
worden bij wanbetaling gedurende het gehele jaar; 

c. het verbeteren van het proces van uitwisseling van gegevens tussen 
energieleveranciers en gemeenten ten behoeve van schuldhulpverlening. 

Daarbij is qua proces de Vierhoek hierbij informerend mee te nemen en daarnaast 
de Kamer hierover tijdig per brief te informeren.  
 

Geadviseerd besluit 
U wordt geadviseerd indien akkoord: 

1. in te stemmen met bijgevoegde concept regeling ten behoeve van het 
starten van de openbare internetconsultatie (looptijd tot en met 19 maart) 
van de voorgenomen wijziging van de Regeling afsluitbeleid 
kleinverbruikers elektriciteit en gas en de Warmteregeling.  

2. bijgevoegde Kamerbrief te ondertekenen, zodat de Kamer hierover tijdig 
geïnformeerd wordt. 

 
Kernpunten 

• Hierbij wordt de voorgenomen wijziging Regeling afsluitbeleid 
kleinverbruikers elektriciteit en gas met de daarbij horende Kamerbrief 
conform de eerder aan u voorgelegde lijn aan u aangeboden.  

• In bijgevoegd Integraal Afwegingskader (IAK) is de aanleiding en 
onderbouwing voor de wijziging van de regeling toegelicht. 

• De Kamer wordt middels bijgevoegde brief geïnformeerd over het 
voornemen de regeling structureel te wijzigen. 

• De regeling wordt in de Vierhoek ter informatie geagendeerd parallel aan 
de openbare consultatie.  

• De openbare internetconsultatie zal tot 19 maart open staan. De toetsen 
door ACM, AP en interne toets ATR i.r.t. regeldruk lopen parallel hieraan 
tot uiterlijk 23 maart. Eind maart wordt de definitieve regeling ter 
besluitvorming aan u voorgelegd teneinde de wijziging op 1 april in te 
laten gaan. 

 

Toelichting 
• In het ambtelijk voorproces is met de meest betrokken partijen 

vooroverleg gevoerd om de wijziging van de regeling af te stemmen. 
• De concept regeling is door de Functionaris Gegevensbescherming reeds 

beoordeeld en voorzien van advies. 




