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Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op het bezwaar van VvE Sculptura woontoren 

Appel tegen het besluit van de ACM van 15 januari 2016 (ACM/DE/2016/200123) tot afwijzing 

van het verzoek van VvE Sculptura woontoren Appel om handhavend op te treden tegen ZON 

Energie Sculpturen Breda B.V.  

 

1 Samenvatting  

 

1. In dit besluit op bezwaar stelt de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) vast dat 

ZON Energie Sculpturen Breda B.V. artikel 2, derde lid onder b, van de Warmtewet heeft 

overtreden door vanaf 1 januari 2014 onredelijke kosten in rekening te brengen bij de 

bewoners van Woontoren Appel voor het ter beschikking stellen van een collectieve 

afleverset. De ACM legt daarom aan ZON Energie een last onder dwangsom op, inhoudende 

dat zij deze overtreding dient te beëindigen op straffe van een dwangsom met een maximum 

van EUR 200.000. 

 

2 Verloop van de procedure 

 

2. Op 29 april 2014 heeft de ACM een verzoek van de VvE Sculptura woontoren Appel (hierna: 

de VvE) ontvangen om handhavend op te treden tegen ZON Energie Sculpturen Breda B.V. 

(hierna: ZON Energie) omdat ZON Energie haar warmtenetten niet zou hebben aangemeld 

bij de ACM, niet zou zijn aangesloten bij een geschillencommissie, tarieven hanteert die 

hoger zijn dan de maximumprijs en ten onrechte kosten in rekening brengt voor de afleverset. 

De ACM heeft dit verzoek bij besluit van 15 januari 2016 afgewezen. 

 

3. De ACM heeft op 17 februari 2016 het bezwaar van de VvE tegen de afwijzing van het 

verzoek tot handhaving ontvangen. 

 

4. De ACM heeft de VvE en Zon Energie bij brieven van respectievelijk 21 en 22 april 2016 

uitgenodigd voor een hoorzitting op 11 mei 2016. 

 

5. De ACM heeft op 2 mei 2016 afschriften van dossierstukken aan de VvE verzonden. 

 

6. De hoorzitting heeft op 11 mei 2016 ten kantore van de ACM plaatsgevonden.   

 

7. Op 3 juni 2016 is het verslag van de hoorzitting aan partijen toegezonden.  
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8. Op 1 juli 2016 is de schriftelijke reactie van ZON Energie op het hoorzittingsverslag en op de 

daarin door de VvE aangevoerde nieuwe bezwaargronden binnengekomen. 

 

9. Bij brief van 4 juli 2016 heeft de ACM de VvE in de gelegenheid gesteld om op de schriftelijke 

reactie van 1 juli 2016 van ZON Energie te reageren.  

 

10. Op 7 juli 2016 heeft de ACM per brief aan ZON Energie verzocht om een aantal punten uit 

haar reactie van 1 juli 2016 nader toe te lichten. Bij e-mail van 12 juli 2016 heeft ZON Energie 

op dit verzoek gereageerd. De Vve heeft vervolgens eveneens op 12 juli haar reactie op dit 

stuk per e-mail aan de ACM toegestuurd. Zon Energie heeft tot slot op 16 juli 2016 op deze 

e-mail van de VvE gereageerd. 

 

11. Op 4 oktober 2016 heeft de ACM aan beide partijen schriftelijk medegedeeld dat nader 

onderzoek zal worden gedaan naar de opbouw van het tarief voor de warmtewisselaar en 

meer in het bijzonder de investerings- en onderhoudskosten van die afleverset. 

 

12. In oktober 2017 zijn de uitkomsten van het nader onderzoek door de ACM vastgelegd in het 

verslag van bevindingen (hierna ook: het verslag). Dit verslag is op 9 oktober 2017 aan ZON 

Energie verzonden. Een vertrouwelijke versie van het verslag van bevindingen is op 14 

november 2017 aan de VvE verzonden. 

 

13. Op 14 november 2017 heeft de ACM ZON Energie en de VvE uitgenodigd voor een 

hoorzitting ten kantore van de ACM ten einde hun zienswijzen op het verslag van 

bevindingen naar voren te brengen. 

 

14. Deze hoorzitting heeft op 30 november 2017 plaatsgevonden. Op 4 januari 2018 is een 

verslag van de hoorzitting aan ZON Energie en de VvE verzonden.  

 

3 Het bestreden besluit 

 

15. De ACM heeft in het handhavingsverzoek geen aanleiding gezien om handhavend op te 

treden tegen ZON Energie. Bij dit oordeel betrok zij het gegeven dat ZON Energie haar 

warmtenetten alsnog bij de ACM heeft aangemeld en zich inmiddels heeft aangesloten bij de 

geschillencommissie Energie. Voorts is gebleken dat ZON Energie een gigajoulesprijs in 

rekening brengt die uitkomt op EUR 22,64 per gigajoule. Hiermee brengt zij minder in 

rekening dan de maximumprijs. Ook is gebleken dat ZON Energie een bedrag van EUR 

20,49 per maand in rekening bracht voor de centrale afleverset. Uit de onderbouwing van dit 

bedrag
1
 bleek dat hierbij abusievelijk ook de kosten van de leidingen van het warmtenetwerk 

waren meegerekend. Op 5 november 2015 heeft ZON Energie een nieuwe berekening bij de 

ACM ingediend waarbij alleen de kosten van de centrale afleverset waren meegenomen.
 2
 

Gevolglijk kwam ZON Energie uit op een bedrag van EUR 20,54 per maand en heeft 

toegezegd dit vanaf 1 januari 2016 te verlagen tot EUR 19,00 per maand. De ACM zag geen 

aanleiding om aan te nemen dat er een onredelijk tarief in rekening werd gebracht. 

                                                        
1
 Brief van ZON Energie d.d. 23 maart 2015 met kenmerk ACM/DE/2015/200940 (dossierstuk 19). 

2
 Brief van ZON Energie d.d. 9 november 2015 met Kenmerk ACM/DE/2015/102938 (dossierstuk 27). 
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4 Bezwaargronden 

 

16. Het bezwaar van de VvE is gericht tegen (de onderbouwing van) het oordeel van de ACM 

over het tarief voor de centrale afleverset. Tijdens de hoorzittingen van 11 mei 2016 en 30 

november 2017 heeft de VvE haar bezwaar nader toegelicht.  

 

17. Het tarief voor de afleverset bedroeg in de jaren 2014, 2015 en 2016 respectievelijk EUR 

20,50, EUR 20,49 en EUR 19 per maand. Deze bedragen verschillen volgens de VvE fors 

met het bedrag dat vóór de inwerkingtreding van de Warmtewet in rekening werd gebracht. In 

2013 betaalden de bewoners, volgens de VvE, namelijk slechts EUR 7,46 per maand.  

 

18. Dit verschil wordt volgens de VvE veroorzaakt door twee dingen: ten eerste schrijft Zon 

Energie kosten toe aan de afleverset die daar niet thuishoren. Daarbij gaat het met name om 

kosten voor de warmteproductie en kosten die vallen onder het warmtenet.
3
 De afleverset is 

volgens de VvE slechts bedoeld voor overdracht warmte van het ene medium naar het 

andere.
4
 Ten tweede wordt de stijging veroorzaakt doordat de percentages waarvoor 

kostenposten worden meegerekend voor het tarief van de afleverset te hoog zijn. Beide 

oorzaken zijn volgens de VvE onvoldoende door de ACM onderzocht en onderkend in het 

bestreden besluit.  

 

5 Zienswijze ZON Energie 

 

19. ZON Energie stelt dat de wijzigingen in het bestreden tarief hoofdzakelijk zijn veroorzaakt 

door de inwerkingtreding van de Warmtewet. Hierdoor zijn de vastrechten voor de bewoners 

gestegen maar hiertegenover stond een daling van de energietarieven.
5
  

Over de functie van de centrale afleverset stelt ZON Energie dat het gaat om ‘het hele   

systeem na de opwekking tot en met de woning’.
6 De kostenposten die door ZON Energie 

ten behoeve van het nader onderzoek door de Directie Energie zijn aangeleverd (in zowel 

opstelling 1 als 2) zijn, volgens ZON Energie, dan ook terecht toegeschreven aan het tarief 

voor de afleverset. Ook de percentages, die aangeven voor welk deel de kosten kunnen 

worden toegeschreven aan de afleverset, zijn, volgens haar, juist. ZON Energie concludeert 

zodoende dat de tarifering redelijk is en niet in strijd is met de Warmtewet. 

 

6 Nader onderzoek  

 

20. In oktober 2016 is ACM een  onderzoek gestart naar de opbouw van het tarief van de 

afleverset dat in 2014 door ZON Energie in rekening werd gebracht. De uitkomsten van dit 

onderzoek zijn opgenomen in het verslag van bevindingen.  

 

                                                        
3
 Verslag van de hoorzitting d.d. 30 november 2017, pagina 8 e.v. met kenmerk ACM/UIT/382152. 

4
 Ibid. pagina 8.   

5
 Verslag van de hoorzitting d.d. 11 mei 2016, pagina 6 met kenmerk ACM/UIT/366090.  

6
 Ibid. pagina 9  
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7 Feiten en handelspraktijk ZON Energie 

 

21. Voor een overzicht van de relevante feiten en de handelspraktijk van ZON Energie verwijst 

ACM naar hoofdstuk 5.1 van het verslag van bevindingen. Deze feiten en de handelspraktijk 

zijn door partijen niet betwist.  

 

8 Juridisch kader 

 

22. Artikel 1, aanhef en onder c, Warmtewet: Warmtenet: het geheel van tot elkaar behorende, 

met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar 

aan het transport van warmte, behoudens voor zover deze leidingen, installaties en 

hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een verbruiker of van een producent 

en strekken tot toe- of afvoer van warmte ten behoeve van dat gebouw of werk; 

 

23. Artikel 2, derde lid, Warmtewet:  Ten aanzien van de levering van warmte brengt de 

leverancier ten hoogste in rekening: 

a. de maximumprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid, 

b. de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar, 

bedoeld in artikel 8, eerste lid, en 

c. het tarief voor de meting van het warmteverbruik, bedoeld in artikel 8, vijfde lid. 

 

24. Artikel 8, eerste lid, Warmtewet: Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat 

binnen een redelijke termijn en tegen redelijke tarieven en voorwaarden aan verbruikers een 

warmtewisselaar ter beschikking wordt gesteld door middel van verhuur wanneer: 

a. een bestaande warmtewisselaar dient te worden vervangen; 

b. een nieuwe warmtewisselaar wordt geïnstalleerd in een nieuw gebouw. 

 

25. Artikel 2, eerste lid, Warmteregeling (2015): Voor het vaststellen van de maximumprijs bij 

het berekenen van het verschil in gebruikskosten wordt uitgegaan van; 

 

a. een aanschafwaarde van een cv-ketel van: € 2.284,50, 

b. een gemiddelde levensduur van een cv-ketel van 15 jaar, 

c. een gemiddelde resterende levensduur van een cv-ketel van 7,5 jaar, 

d. jaarlijkse onderhoudskosten van een cv-ketel van € 139, 

e. een aanschafwaarde van een warmtewisselaar van: € 1.925 

(…) 

g. een gemiddelde levensduur van een warmtewisselaar van 15 jaar, 

h. een gemiddelde resterende levensduur van een warmtewisselaar van 7,5 jaar, 

i. jaarlijkse onderhoudskosten van een warmtewisselaar van € 44,77, 

  (…)  

 

9 Overwegingen 

 

26. Met dit besluit neemt de ACM een standpunt in over de kosten die in het onderliggende geval 

mogen worden toegeschreven aan de collectieve warmtewisselaar/afleverset. Hierbij is het 

van belang om vast te stellen wat precies onder een warmtewisselaar/afleverset wordt 
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verstaan.  

 

27. Volgens ZON Energie valt onder de collectieve afleverset/warmtewisselaar ‘het gehele 

systeem vanaf de opwekking tot en met de woning’. Dit systeem betreft zowel het extra 

redublok per woning als ‘tientallen kilometers leidingen met pompen en computers om het 

systeem aan te sturen’.
7
  

 

28. Gezien deze omschrijving van ZON Energie zal de ACM allereerst onderscheid maken 

tussen de begrippen ‘warmtenet’ en ‘warmtewisselaar/afleverset’. In de Warmtewet worden 

deze onderdelen immers ook onderscheiden. Zo mag een leverancier voor de levering van 

warmte op grond van art. 2, derde lid Warmtewet ten hoogste de maximumprijs in rekening 

brengen, die o.a. een vergoeding biedt voor de transportkosten. Daarnaast mag een 

leverancier de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de 

warmtewisselaar/afleverset berekenen en een tarief voor de meting van het warmteverbruik.  

 

29. De ACM zal in de hiernavolgende paragrafen toelichten wat zij onder de termen ‘warmtenet’ 

(paragraaf 9.1) en ‘warmtewisselaar/afleverset’ (paragraaf 9.2) verstaat. Vervolgens wordt 

beoordeeld of ZON Energie vanaf 1 januari 2014 artikel 2, derde lid van de Warmtewet heeft 

overtreden door de bewoners van Woontoren Appel onredelijke kosten in rekening te 

brengen voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar/afleverset (paragraaf 9.3). 

9.1 Warmtenet  

30. Artikel 1, sub c Warmtewet definieert het warmtenet als volgt: 

“het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende 

installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte, behoudens 

voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk 

van een verbruiker of van een producent en strekken tot toe- of afvoer van warmte ten 

behoeve van dat gebouw of werk” 

 

31. Blijkens de parlementaire geschiedenis zijn de functionele bindingen tussen verschillende 

componenten waaruit een warmtenet kan bestaan beslissend voor de beoordeling welke 

onderdelen tot een warmtenet behoren: 

 ‘Om te kunnen spreken van functionele bindingen is noodzakelijk dat er tussen de 

verschillende onderdelen van een warmtenet een zekere technische, organisatorische of 

operationele samenhang bestaat Een warmtenet betreft niet alleen het stelsel van leidingen 

voor warmtetransport, maar ook de bijbehorende installaties, zoals hulpwarmtecentrales en 

warmtebuffers en aan het transport dienstbare hulpmiddelen zoals pompinstallaties. De 

installaties voor de productie van warmte behoren niet tot het warmtenet. Het warmtenet 

strekt zich uit tot aan het gebouw (‘de deurdrempel’) van een kleinverbruiker. De installaties 

die zijn aangesloten op het warmtenet, maar zich bevinden in het gebouw van deze 

kleinverbruiker maken dan ook geen deel uit van het warmtenet. Een uitzondering geldt voor 

die leidingen, installaties en hulpmiddelen die niet dienen tot aan- en afvoer van warmte ten 

behoeve van de kleinverbruiker die het gebouw bewoont. Deze onderdelen, ook al bevinden 

deze zich in het gebouw van een kleinverbruiker, vormen geen onderdeel van de installatie 

                                                        
7
 Zie het verslag van de hoorzitting d.d. 30 november 2017 met kenmerk ACM/UIT/382152, p.agina6 en 7 onderaan en 

pagina 8 bovenaan. 
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van de kleinverbruiker, maar maken onderdeel uit van het warmtenet. Voor de goede orde 

wordt nog opgemerkt dat een appartement in een flat voor de toepassing van deze wet wordt 

beschouwd als een  ‘gebouw’ in de zin van dit artikel’.
 8
 

 

32. Ook de Nota naar aanleiding van het verslag
9
 en de brief van de Minister van Economische 

Zaken van 7 juli 2014
10

 onderschrijven dat in geval van een flat, appartementencomplex, of 

zoals het in onderhavige zaak wordt aangeduid een woontoren of een appartement wordt 

beschouwd als ‘gebouw’. Dit betekent dat de leidingen voor warmtetransport tot aan het 

appartement van de verbruikers, ook wel het ‘inpandig leidingnet’ genoemd, allen behoren tot 

het warmtenet. 

9.2 Warmtewisselaar/afleverset  

33. In artikel 2, derde lid onder b en artikel 8, eerste lid van de Warmtewet staat de term 

‘warmtewisselaar’ opgenomen. De warmtewisselaar is daar echter niet nader gedefinieerd. 

Ook in de Warmteregeling en het Warmtebesluit is het begrip niet toegelicht.  

 

34. De voormalig Minister van Economische Zaken zegt over de warmtewisselaar het volgende: 

‘de wetgever heeft met de term warmtewisselaar in de wet feitelijk een afleverset (een 

warmtewisselaar inclusief buizen en aanvullende onderdelen) bedoeld, maar zonder de 

eventuele meter die hieraan gekoppeld kan worden. In de praktijk zijn diverse afleversets in 

omloop die ook verschillende functies hebben. Echter alle afleversets hebben primair de 

functie om ruimteverwarming en/of warm tapwater af te leveren bij een verbruiker.  

(...)  

Het is redelijk dat een leverancier alle kosten in rekening kan brengen die gemaakt worden 

voor het ter beschikking stellen van een technisch apparaat dat voorziet in de levering van 

warmte aan de verbruiker, ongeacht de constellatie van dit apparaat. De functie van de 

«warmtewisselaar/afleverset» dient derhalve leidend te zijn voor het hanteren van de definitie. 

(…) 

Ik merk op dat het bovengenoemde betrekking heeft op afleversets die bij individuele 

verbruikers zijn geïnstalleerd. In de praktijk zijn er echter ook centrale afleversets die dezelfde 

functies vervullen, maar dan voor een groep verbruikers. Ik beschouw dit soort systemen als 

collectieve warmtesystemen, waarvoor de gebruikskosten aan de verbruikers in rekening 

kunnen worden gebracht. Zoals hierboven reeds vermeld, is dit als zodanig al opgenomen in 

de toelichting bij het Warmtebesluit. Ook deze kosten dienen uiteraard redelijk te zijn.’
11

 

 

35. Uit deze toelichting volgt een aantal punten die van belang zijn voor de vraag wat precies 

onder een warmtewisselaar wordt verstaan. Ten eerste wordt duidelijk dat de termen 

‘warmtewisselaar’ en ‘afleverset’ door elkaar worden gebruikt. Volgens de Minister is een  

warmtewisselaar in feite een afleverset zonder een daaraan gekoppelde meter. Niet elke 

afleverset bevat echter altijd een warmtewisselaar. Ook wordt duidelijk dat er in de praktijk 

diverse soorten afleversets voorkomen in verschillende samenstellingen. Zo zijn er 

individuele afleversets en collectieve afleversets. Om verdere onduidelijkheid rondom 

terminologie te voorkomen  wordt bij de beoordeling van de kostenposten (paragraaf 9.3) in 

                                                        
8 TK, 2002-2003, 29048, nr. 3, pagina 18. 
9
 TK, 2004-2005, 29048, nr. 9, pagina 37 onderaan. 

10
 TK, 2013-2014, 32839, nr. 27, pagina 5. 

11
 Kamerbrief van Minister van Economische Zaken, d.d. 7 juli 2014, betreffende ‘Beantwoording vragen met betrekking 

tot de toepassing van de Warmtewet en de Warmteregeling’, pagina 10.  
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dit besluit de term ‘collectieve afleverset’ gehanteerd.
 12

   

 

36. De individuele en collectieve afleverset hebben echter dezelfde functie. Deze functie ziet 

primair op de warmteoverdracht (ook wel ‘levering’) ten behoeve van ruimteverwarming en/of 

warm tapwater uit het warmtenet aan de binneninstallatie van de verbruiker(s) dan wel aan 

het inpandig leidingnet zoals genoemd in randnummer 32.
13

 

 

37. Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de Warmtewet een aantal onduidelijkheden bevat. 

De ACM neemt evenwel bij de beoordeling de wettelijke definitie van het warmtenet als 

uitgangspunt. Ten aanzien van de afleverset zal de ACM, in navolging van de Minister, 

zoveel mogelijk aansluiten bij de functie van de afleverset zoals hierboven beschreven.  

9.3 Beoordeling kostenposten  

38. In de hiernavolgende paragrafen beoordeelt de ACM het tarief dat ZON Energie sinds 2014 

in rekening brengt voor de collectieve afleverset.
14

 Deze beoordeling geschiedt op grond van 

artikel 2, derde lid, sub b van de Warmtewet en betreft een zogeheten redelijkheidstoets. De 

ACM is niet bevoegd om het (maximum)tarief dat voor de afleverset in rekening mag worden 

gebracht vast te stellen.
15

 

 

39. Om te bepalen of het onderhavige tarief redelijk is, wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht 

bij de daadwerkelijk gemaakte kosten.
16

 De redelijke kosten bestaan uit twee componenten, 

te weten: (i) een vergoeding voor het ter beschikkingstellen van de afleverset (gebaseerd op 

de aanschafwaarde oftewel de investeringskosten); en 

(ii) een vergoeding voor de onderhoudskosten. 

 

40. De ACM gaat bij deze beoordeling uit van het verslag van bevindingen, de documenten die in 

deze procedure zijn aangedragen en de zienswijze van zowel ZON Energie als de VvE.   

9.3.1 Opbouw tarief warmtewisselaar  

41. ZON Energie heeft voor de warmtewisselaar in de jaren 2014, 2015 en 2016 een tarief in 

                                                        
12

 In de stukken die door de VvE en ZON Energie zijn overgelegd en in eerdere hoofdstukken van dit besluit wordt dus 

ook wel de term ‘centrale warmtewisselaar’ of ‘centrale afleverset’ gebruikt. Vanaf hier zal die term worden vervangen 

door de term ‘collectieve afleverset’ 
13

 De Minister kondigde in de onder noot 5 genoemde kamerbrief aan een definitie in de Warmtewet op te gaan nemen. 

Vooruitlopend op deze wetswijziging heeft de Minister de ACM gevraagd om bij handhaving van de Warmtewet rekening 

te houden met o.a. deze in de brief aangekondigde voorgenomen wijziging. In het inmiddels ingediende voorstel van wet 

luidt de definitie van afleverset “installatie waarmee ten behoeve van warmtelevering aan een verbruiker 

energieoverdracht plaatsvindt tussen een warmtenet en een binneninstallatie of een inpandig leidingstelsel”. Zie voor een 

omschrijving van de afleverset ook DHC Holland V.O.F., Overzicht afleversets voor warmtelevering (DE14000030), 5 

november 2014, pagina 9. 
14

 Het tarief voor de afleverset  dat sinds 2014 door ZON Energie in rekening is gebracht, is steeds  op een zelfde wijze tot 

stand gekomen. De ACM zal in dit besluit daarom niet de tarieven over de jaren 2014 tot en met heden individueel toetsen 

maar gaat uit van de berekenwijze zoals die bij het tarief van 2014 is gehanteerd.  
15

 Voor bepaalde onderdelen geldt op grond van de Warmtewet een maximumtarief. Zo stelt de ACM jaarlijks de 

maximumprijs vast die in rekening mag worden gebracht voor de levering van warmte (artikel  5 Warmtewet). 
16

 TK, 2005-2006, 29048, nr. 15, p. 12/13. 
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rekening gebracht van respectievelijk EUR 20,49, EUR 20,49 en EUR 19,- per maand.
17

 Ten 

behoeve van het nader onderzoek heeft ZON Energie twee berekenwijzen van het tarief 

aangeleverd bij de Directie Energie (hierna: opstelling 1 en 2).
18

 Beide opstellingen zijn 

onderverdeeld in twee componenten (i) (afschrijving van) de investeringskosten  en (ii) de 

onderhoudskosten. Tezamen vormen de componenten (i en ii) het totale tarief.  

 

42. In het navolgende toetst ACM eerst de investeringskosten. Zij zal daarbij eerst aandacht 

besteden aan opstelling 2 en vervolgens aan opstelling 1. Daarna komen op een zelfde wijze 

de onderhoudskosten aan bod. 

9.3.2 Investeringskosten  

  

I. Opstelling 2 

43. In opstelling 2 gaat ZON Energie voor wat betreft de investeringskosten uit van de 

boekwaarde van de investering van de gehele installatie. Deze installatie bestaat naast de 

centrale warmtewisselaar uit zonnecollectoren, warmtepompen, HR-ketels, leidingen en 

buizen, boilers, een buffervat en individuele meters in de woningen.
19

 In het verslag is deze 

onderbouwing weergegeven in onderstaande figuur (1).   

 

Element Bedrag (€)

Boekwaarde per 31-12-2013 (excl. BTW) [vertrouwelijk]

Verhoging met BTW (21%) [vertrouwelijk]

Boekwaarde per 31-12-2013 (incl. BTW) [vertrouwelijk]

Aantal woningen [vertrouwelijk]

Boekwaarde per woning per 31-12-2013 [vertrouwelijk]
 

Figuur 1 

 

44. Om te bepalen wat de boekwaarde is van alleen de afleverset trekt ZON Energie de posten 

uit onderstaande figuur van het totaalbedrag af. Per woning levert dit uiteindelijk een jaarlijks 

investeringsbedrag op van EUR [VERTROUWELIJK] (figuur 2).  

 

Element Bedrag (€)

Boekwaarde per woning per 31-12-2013 [vertrouwelijk]

Aanschafwaarde productie [vertrouwelijk]

Aansluitbijdrage BAK boekwaarde per 31-12-2013 [vertrouwelijk]

Aanschafwaarde warmtewisselaar [vertrouwelijk]

 
Figuur 2 

 

45. Ten aanzien van de aanschafwaarde voor de productie sluit ZON Energie aan bij de 

                                                        
17

 Zie het handhavingsverzoek van de bewoners van woontoren Appel d.d. 28-06-2014 met  kenmerk ACM/IN/278910 

(dossierstuk 1) de brief van ZON Energie met toelichting  d.d. 20-01-2015  met met kenmerk ACM/IN/278736, 

(dossierstuk 12)  en de brief van ZON Energie met antwoorden aanvullende vragen d.d. 23-03-2015 met kenmerk 

ACM/IN/278737 (dossierstuk 19). 
18

 Zie hoofdstuk 6 van dit besluit.  Zie verder bovengenoemde dossierstukken 12 en 19. 
19

 Zie het verslag van bevindingen randnummer 19 met kenmerk ACM/DE/2017/204472. 
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referentiewaarden voor een CV-ketel zoals opgenomen in artikel 2, eerste lid sub a van de 

Warmteregeling 2014.  

 

46. De warmte ten behoeve van de appartementen in woontoren de Appel wordt opgewekt via 

zonnecollectoren, warmtepompen, HR-ketels en boilers.
20

 De productie van warmte voor de 

installatie vergt aldus diverse technische onderdelen. Het is daarmee volgens de ACM 

aannemelijk dat de aanschafwaarde van die verschillende onderdelen hoger ligt dan de 

referentiewaarde van enkel een CV-ketel, zoals ZON Energie stelt. ZON Energie heeft op de 

hoorzitting van 30 november 2017 naar het oordeel van de ACM in onvoldoende mate 

onderbouwd waarom deze referentiewaarde toch gerechtvaardigd is.
21

 Een nadere verklaring 

ziet de ACM evenmin terugkomen in het verslag van bevindingen. Opstelling 2 is gezien 

vorenstaande slechts een benadering van de werkelijke kosten van de afleverset, die 

bovendien gebaseerd is op een ondeugdelijk uitgangspunt. Bovendien maken bij deze wijze 

van berekenen kostenposten die behoren tot het warmtenet (zoals bijvoorbeeld leidingen) 

onderdeel uit van het tarief voor de afleverset. Opstelling 2 kan dan ook niet door de ACM 

worden gevolgd. 

 

II. Opstelling 1 

47. In opstelling 1 baseert Zon Energie zich bij de berekening van de investeringskosten van de 

afleverset op investeringsfacturen.
22

 In deze facturen worden kosten aan ZON Energie in 

rekening gebracht door de leverancier voor de gehele installatie van het warmte- 

en koudesysteem. Deze installatie bestaat, naast de centrale warmtewisselaar uit 

zonnecollectoren, warmtepompen, HR-ketels, leidingen en buizen, boilers, een buffervat en 

individuele meters in de woningen.
23

 Uit het onderzoek door de ACM is gebleken dat deze 

facturen de werkelijke kosten betreffen. 

 

48. Volgens ZON Energie kunnen de volgende kostenposten van deze facturen aan de 

afleverset worden toegewezen (figuur 3).
24

  

 

                                                        
20

 Zie het verslag van bevindingen, randnummer 18 e.v. met kenmerk ACM/DE/2017/204472 en het verslag van de 

hoorzitting d.d. 30 november 2017, pagina 10 e.v. met kenmerk ACM/UIT/382152. 
21

 Ibid.  
22

 Zie de brief van ZON Energie d.d. 20-01-2915 (dossierstuk 12), bijlage 3b met kenmerk ACM/IN/278736. 
23

 Zie het verslag van bevindingen randnummer 19 met kenmerk ACM/DE/2017/204472. 
24

 Zie ook de brief van ZON Energie d.d. 20-01-2915 (dossierstuk 12), bijlage 3a, met kenmerk ACM/IN/278736. 
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Figuur 3 

 

49. Zoals in deze figuur kan worden gelezen komt het totale door ZON Energie geïnvesteerde 

bedrag voor de warmtewisselaar volgens haar neer op EUR [VERTROUWELIJK]. Dit bedrag 

is opgebouwd uit investeringskosten voor de warmtewisselaar (volledig), kosten voor de 

warmtewisselaar (gecombineerd)
 25

, een meerwerknota, kosten voor projectleiding en een 

extra redublok. Ten aanzien van de onderdelen ‘investeringskosten voor de warmtewisselaar 

volledig’ en ‘gecombineerd’ geldt dat deze uiteen vallen in diverse onderdelen. Deze 

onderdelen staan genoemd in figuur 4 (volledig) en figuur 5 (gecombineerd).  

                                                        
25

 Dit deel van de investering betreft kosten die verband houden met zowel de centrale warmtewisselaar als andere 

onderdelen van de totale installatie. Deze gemeenschappelijke kosten dienen te worden gesplitst in elk van de 

onderdelen. 

Bedrag

 Deel 

warmtewisselaar Warmtewisselaar

Installatietechniek bedrijf

Volledig voor warmtewisselaar [vertrouwelijk] 100% [vertrouwelijk]

Gecombineerd [vertrouwelijk] 40% [vertrouwelijk]

Restant factuur [vertrouwelijk] 0% -                                

Totaal factuur [vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Overig

Meerwerknota [vertrouwelijk] 40% [vertrouwelijk]

Projectleiding [vertrouwelijk] 40% [vertrouwelijk]

Extra redubloc [vertrouwelijk] 100% [vertouwelijk]

Totaal (overig) [vertrouwelijk] -                                

Totaal (Installatietechniek + overig)[vertrouwelijk] [vertrouwelijk]

Per woning (283 woningen) [vertrouwelijk]
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Figuur 4 

 

Figuur 5  

 

50. In het navolgende zal de ACM beoordelen of de hiervoor genoemde kostenposten aan de 

afleverset kunnen worden toegeschreven. Voor wat betreft de kostenposten ‘terreinleidingen’, 

‘meerwerk’, ‘redublok’, ‘WW/WWC Zorg Meander i.p.v. Inliner’, ‘Warmtapwater Woontorens 

(Viega Inliner)’ en ‘koudwater TR’ komt de ACM tot de conclusie dat deze niet aan de 

afleverset kunnen worden toegerekend. 

 

51. Terreinleidingen CV/Retour/GKW/WW/WW: Zoals op 2 oktober 2015 met ZON Energie is 

besproken, mogen de kosten voor (terrein)leidingen niet worden meegerekend in het tarief 

voor de afleverset.
26

 Leidingen maken deel uit van het warmtenet, zoals o.a. blijkt uit de 

definitie in de Warmtewet
27

 en de overwegingen uit dit besluit  (par. 9.1), en worden gedekt 

door het gebruiksonafhankelijke deel van de maximumprijs (artikel 5, eerste lid Warmtewet). 

Deze kostenpost kan derhalve geen onderdeel uitmaken van de redelijke kosten voor het ter 

beschikking stellen van een afleverset. 

 

52. Meerwerknota: Deze kostenpost ziet op het meerwerk dat is verricht i.v.m. gestuurde 

boringen voor terreinleidingen
28

 en dienen derhalve te worden toegerekend aan de voor het 

warmtenet gemaakte kosten. Zij maken, anders dan in het verslag van bevindingen is 

opgenomen
29

, onderdeel uit van kosten die worden gedekt door de maximumprijs. De ACM 

wijst er hierbij nog op dat, naar aanleiding van de hierboven genoemde bespreking op 2 

oktober 2015, ZON Energie deze kosten aanvankelijk uit haar kostenopgave heeft 

verwijderd.
30

 

 

53. Extra redublok per woning: ZON Energie geeft aan dat er tussen de leiding die binnenkomt in 

                                                        
26

 Brief van 9 oktober 2015, kenmerk ACM/DE/2015/205857, randnummer 5 e.v. 
27

 Artikel 1, aanhef en onder c, Warmtewet: ‘het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, 

bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte (…)’.  
28

 Zie debrief van ZON Energie d.d. 20-01-2015 met kenmerk ACM/IN/278736 (dossierstuk 12), bijlage 3. 
29

 Verslag van bevindingen, met kenmerk ACM/DE/2017/204472, randnummer 44. 
30

 Zie de brief van ZON Energie d.d. 05-11-2015 met kenmerk ACM/IN/301108 (dossierstuk 27), bijlage 1. 

Component Omschrijving Bedrag

52.03.00 Koudwaterinstallaties techniekruimtes [vertrouwelijk]

52.07.00 Warmtapwaterinstallaties [vertrouwelijk]

52.10.00 Warmtapwater Woontorens (Viega Inliner) [vertrouwelijk]

52.15.00 WW & WWC Zorgcentrum ("Meander" ipv Inliner) [vertrouwelijk]

52.30.00 Appendages appartementen WW/WWC [vertrouwelijk]

Totaal [vertrouwelijk]

Component Omschrijving Bedrag

60.02.00 Terreinleidingen CV/retour/GKW/WW/WWC [vertrouwelijk]

400.000 Regeltechnische installaties [vertrouwelijk]

Totaal [vertrouwelijk]
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de woning en de woning zelf een zogeheten redublok zit. ZON Energie stelt dat een dergelijk 

redublok het laatste punt is dat deel uitmaakt van de afleverset.
31

 Een redublok heeft als 

functie het reduceren van waterdruk omdat er, in de bewoording van ZON Energie: “flink wat 

kracht nodig is om het tapwater 20 etages hoog te krijgen”.  De redublokken zijn dan ook niet 

aanwezig op de eerste drie etages maar wel op de etages die daarboven zitten.
32

 Gezien 

deze omschrijving zijn deze extra redublokken volgens de ACM dienstbaar aan het transport 

van warmte en maken zij daarmee deel uit van het warmtenet en niet van de collectieve 

afleverset
33

. Deze extra redublokken hebben bovendien niet de functie van warmteoverdracht 

uit het warmtenet aan het inpandig leidingnet zoals genoemd in randnummer 32 van dit 

besluit.  

 

54. WW/WWC Zorgcentrum (meander i.p.v. inliner): Tijdens de hoorzitting op 30 november 2017 

heeft ZON Energie toegelicht dat ‘WW’ en ‘WWC’ staan voor ‘warmtewisselaar per 

appartement’ en ‘warmtewisselaar collectief’.
34

  Ter zitting heeft ZON Energie voorts 

aangegeven dat ‘het een systeem betreft dat onder de gang loopt en heel dik is en 

vervolgens omhoog loopt en in een appartement binnenkomt’. Hieruit kan, zeker in 

combinatie met het feit dat de post is omschreven als “meander i.p.v. inliner”, naar het 

oordeel van de ACM worden afgeleid dat het leidingen betreft die tot het warmtenet 

behoren.
35

  

 

55. Warmtapwater Woontoren (Viega Inliner): Ten aanzien van deze kostenpost is in het verslag 

opgenomen dat het niet onaannemelijk is dat deze behoort tot de centrale afleverset. ZON 

Energie heeft echter op de hoorzitting van 30 november 2017 aangegeven dat de VIEGA 

Inliner de wisselaars zijn die van de centrale wisselaars naar de individuele wisselaars gaan. 

Het gaat volgens ZON Energie om “pijpen, pompen en kleppen. Dat is een apart systeem. 

Daaronder (ACM: ZON Energie bedoelt de onderstaande kostenpost uit figuur 2 zoals 

genoemd in het verslag) hebben ze Meander in plaats van Inliner.” Naar het oordeel van de 

ACM kan hieruit worden afgeleid dat het hier leidingen betreft die tot het warmtenet behoren.  

 

56. Koudwaterinstallaties techniekruimtes: Ook deze kostenpost behoort volgens de ACM niet tot 

de collectieve afleverset.  Op grond van de Warmtewet valt het leveren van koude niet onder 

de regulering
36

 en kan een kostenpost die op koude ziet derhalve geen onderdeel uitmaken 

van de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de afleverset.  

 

57. Voor wat betreft de overige kostenposten merkt de ACM allereerst het volgende op. De ACM 

neemt bij de beoordeling van de redelijke prijs, zoals ook is aangegeven in randnummer 37, 

steeds de werkelijk gemaakte kosten als uitgangspunt. De werkelijke kosten zijn echter in 

veel gevallen niet eenduidig vast te stellen. Dit komt hoofdzakelijk doordat (o.a. in de 

administratie) geen specifiek onderscheid is gemaakt per onderdeel. Zo is bijvoorbeeld niet 

altijd te achterhalen welke kosten kunnen worden toegewezen aan het warmtenet en welke 

kosten zijn gemaakt in het kader van de afleverset.  

                                                        
31

 Zie het verslag van de hoorzitting d.d. 30-11-2017, met kenmerk ACM/UIT/382152, pagina 6 en 7. 
32

 Ibid, pagina 6. 
33

 Zie ook de randnummers 28 en 29 van dit besluit. 
34

 Zie het verslag van de hoorzitting d.d. 30-11-2017, met kenmerk ACM/UIT/382152, pagina 6. 
35

 De ACM wijst tevens op bijlage 3d bij de brief van ZON Energie van 20 januari 2015 waarin te zien is dat het onderdeel 

‘Meander leidingwerk’ betreft vanaf de boiler naar de woningen en weer terug. 
36

 Kamerstukken II 2016 – 2017, 34 723, no. 3, pagina 8 en 9.   
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58. Voor de overige, hierna te bespreken, kostenposten kan de ACM dan ook niet anders dan 

concluderen dat het niet onaannemelijk is dat deze geheel of gedeeltelijk aan de afleverset 

toe te rekenen zijn. 

 

59. Warmtapwaterinstallaties: In navolging van het nader verslag concludeert de ACM dat het 

niet onaannemelijk is dat deze onderdelen kunnen worden toegeschreven aan de afleverset. 

Ook uit de stukken en de hoorzittingsverslagen blijkt niet anderszins. 

 

60. Appendages appartementen WW/WWC: Volgens de onderzoekers van de ACM alsmede 

ZON Energie is hier sprake van een verzamelnaam van diverse technische onderdelen zoals 

kleppen, kranen en afsluiters. De ACM begrijpt dat de collectieve afleverset ten minste een 

deel van de genoemde onderdelen kan bevatten, doch er is niet met voldoende zekerheid 

vast te stellen of deze post integraal mag worden toegeschreven aan de afleverset. Het 

nader onderzoek van de ACM heeft hierover geen uitsluitsel kunnen geven.
37

 Dit leidt tot de 

conclusie dat de ACM het niet onaannemelijk acht dat ten minste een deel van de kostenpost 

terecht aan het tarief voor de afleverset is toegeschreven. 

 

61. Regeltechnische installaties:  Volgens ZON Energie betreft deze post centrale installaties die 

(technische) onderdelen aansturen zoals pompen en kleppen. In het verslag van 

bevindingen
38

 wordt geconcludeerd dat het niet onaannemelijk is dat deze kosten gedeeltelijk 

vallen onder de afleverset. De ACM bevestigt deze conclusie. Gelet op de functie van de 

afleverset is het niet onaannemelijk dat de afleverset een gedeelte van de hierboven 

genoemde onderdelen bevat.  

 

62. Projectleiding: In navolging op het verslag van bevindingen
39

 concludeert de ACM dat het niet 

onaannemelijk is dat ten minste een deel van de kosten voor projectleiding wordt 

toegerekend aan het tarief van de afleverset.  

 

63. Tot slot merkt de ACM ten aanzien van de investeringskosten nog op dat de BTW, de 

afschrijvingstermijn, wijze van indexatie en de vermogenskostenvoet volgens haar op juiste 

wijze berekend zijn. Voor een nadere toelichting verwijst de ACM ten aanzien van deze 

posten kortheidshalve naar randnummers 47 tot en met 52 van het verslag van bevindingen.  

9.3.3 Onderhoudskosten 

 

I. Opstelling 2 

64. Ten aanzien van de onderhoudskosten van de afleverset baseert ZON Energie zich in 

opstelling 2 op de totale onderhoudskosten per woning in 2014 ad. EUR 202,56. Omdat de 

leveranciers echter niet aangeven welk deel van de in rekening gebrachte onderhoudskosten 

betrekking hebben op de installatie (exclusief de afleverset) en welk deel specifiek op de 

afleverset, past ZON Energie een verdeelsleutel toe. ZON Energie trekt zodoende de 

onderhoudskosten van een CV-ketel (waarvoor zij aansluiting zoekt bij de Warmteregeling 

2014) van de totale kosten af. Zij komt dan uit op EUR 61,56 onderhoudskosten afleverset 

                                                        
37

 Verslag van bevindingen, met kenmerk ACM/DE/2017/204472, randnummer 35. 
38

 Verslag van bevindingen, met kenmerk ACM/DE/2017/204472, randnummer 38. 
39

 Ibid, randnummer 44. 
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per woning.  

 

65. De hierboven omschreven verdeelsleutel berust naar het oordeel van de ACM op een 

onjuiste veronderstelling. De gehele installatie van ZON Energie omvat immers naast de 

centrale afleverset tevens zonnecollectoren, warmtepompen, HR-ketels, leidingen en buizen 

(het warmte- en koudenet), boilers, een buffervat en individuele meters in woningen. Het is 

daarmee volgens de ACM zeer aannemelijk dat de onderhoudskosten van al deze 

verschillende onderdelen hoger liggen dan de referentiewaarde van enkel de 

onderhoudskosten van een CV-ketel. De ACM wijst er daarbij op dat de CV-ketel in de 

Warmteregeling 2014 slechts wordt gebruikt als een met de warmtewisselaar te vergelijken 

component in een gassituatie. ZON Energie heeft op de hoorzitting van 30 november 2017 

naar het oordeel van de ACM in onvoldoende mate onderbouwd waarom deze 

referentiewaarde niettemin gerechtvaardigd is.
 40

 Een nadere verklaring voor deze keuze ziet 

de ACM evenmin terugkomen in het verslag van bevindingen.  De ACM acht deze keuze 

voor de benadering van de verdeling van de onderhoudskosten door ZON Energie dan ook 

onjuist. 

 

II. Opstelling 1 

66. Als er toch een verdeelsleutel moet worden gehanteerd, ligt naar het oordeel van de ACM de 

berekeningswijze van de onderhoudskosten van de afleverset in opstelling 1 meer voor de 

hand. ZON Energie sluit hierbij aan bij het onderhoudsbedrag voor een individuele 

warmtewisselaar uit de Warmteregeling 2015. Dit bedrag komt neer op EUR 44,47 per jaar.  

 

67. Hoewel in de Warmteregeling slechts een gemiddeld referentiebedrag is opgenomen ten 

behoeve van de berekening van de maximumprijs is het niet onredelijk om, bij gebrek aan 

een duidelijke onderbouwing van de onderhoudskosten, hierbij aansluiting te zoeken. Wel 

oordeelt de ACM dat het passender was geweest indien ZON Energie voor het tarief van 

2014 was aangesloten bij de Warmteregeling van 2014. De ACM heeft echter geen redenen 

om aan te nemen dat een bedrag van EUR 44,47 per woning per jaar onaannemelijk zou zijn. 

9.4 Conclusie  

 

68. Met inachtneming van hetgeen is overwogen in de paragrafen 9.1 tot en met 9.3 van dit 

besluit concludeert de ACM dat Opstelling 2 zowel met betrekking tot de investerings- als de 

onderhoudskosten niet kan worden gevolgd. Ten aanzien van Opstelling 1 constateert de 

ACM dat ZON Energie bij de berekening van het tarief van de collectieve afleverset met 

betrekking tot de investeringskosten ten minste de volgende onderdelen ten onrechte 

meeneemt: terreinleidingen CV/Retour/GKW/WW/WW; meerwerknota; extra redublok per 

woning; WW/WWC Zorgcentrum (meander i.p.v. inliner), Warmtapwater Woontoren (VIEGA 

Inliner) en koudwaterinstallaties techniekruimtes. Het in Opstelling 1 door ZON Energie aan 

de onderhoudskosten toegerekende bedrag van EUR 44,47 per woning per jaar komt de 

ACM niet onaannemelijk voor. 

 

69. Dit leidt tot de conclusie dat ZON Energie sinds 2014 onredelijke kosten in rekening brengt bij 

de bewoners van woontoren Appel voor het ter beschikking stellen van de collectieve 

afleverset. ZON Energie handelt daarmee in strijd met artikel 2, derde lid onder b, van de 

Warmtewet. De ACM concludeert dan ook dat de redelijke kosten lager liggen dan de door 

                                                        
40

 Ibid.  
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ZON Energie vanaf 1 januari 2014 aan de afnemers in rekening gebrachte kosten. 

 

70. De ACM verklaart dientengevolge het bezwaar van de bewoners ten aanzien van de hoogte 

en de berekening van de centrale afleverset gegrond.  

71. Op grond van vorenstaande concludeert de ACM dat haar besluit van 15 januari 2016 met 

kenmerk (ACM/DE/2016/200123) niet in stand kan blijven.  

 

10 Last onder dwangsom 

 

72. De ACM is op grond van artikel 18, eerste lid van de Warmtewet bevoegd om in geval van 

overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze wet aan de overtreder een last onder 

dwangsom op te leggen. 

73. ZON Energie Sculpturen Breda B.V. handelt in strijd met artikel 2, derde lid onder b, van de 

Warmtewet door aan de bewoners van woontoren Appel onredelijke kosten in rekening te 

brengen voor het ter beschikking stellen van de collectieve afleverset. De overtreding doet 

afbreuk aan één van de centrale doelstellingen van de Warmtewet, namelijk het beschermen 

van gebonden afnemers tegen te hoge tarieven. Daarbij komt dat ZON Energie heeft laten 

blijken dat zij van oordeel is dat de door haar in rekening gebrachte kosten redelijk zijn, 

hetgeen de verwachting rechtvaardigt dat zij ook in de toekomst van plan is deze kosten 

ongewijzigd in rekening te brengen.  

74. De ACM gelast ZON Energie Sculpturen Breda B.V. daarom om binnen de 

begunstigingstermijn van dit besluit de geconstateerde overtreding te beëindigen en 

beëindigd te houden.  

75. De last bestaat uit de volgende onderdelen: 

a. ZON Energie Sculpturen Breda B.V. beëindigt de overtreding van artikel 2, derde lid, 

van de Warmtewet, door geen onredelijke kosten meer in rekening te brengen voor 

het ter beschikking stellen van de collectieve afleverset. 

b. ZON Energie dient deze last uiterlijk één maand na dagtekening van dit besluit 

te hebben uitgevoerd door bij de vaststelling van het tarief voor de collectieve 

afleverset uit te gaan van de werkelijk gemaakte kosten voor deze collectieve 

afleverset en laat in elk geval de volgende investeringskosten buiten beschouwing:  

terreinleidingen CV/Retour/GKW/WW/WW; meerwerknota; extra redublok per 

woning; WW/WWC Zorgcentrum (meander i.p.v. inliner), Warmtapwater Woontoren 

(Viega Inliner) en koudwaterinstallaties techniekruimtes. Ten aanzien van de 

onderhoudskosten dient ZON Energie uit te gaan van hetgeen in paragraaf 9.3.3 van 

dit besluit is overwogen.  

c. ZON Energie Sculpturen Breda B.V. zorgt dat het tarief zoals bedoeld in b van deze 

last binnen één maand na dagtekening van dit besluit in de plaats treedt van het 

tarief voor het ter beschikking stellen van de collectieve afleverset zoals dat thans bij 

de bewoners van Woontoren Appel in rekening wordt gebracht. 
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d. ZON Energie Sculpturen Breda B.V. verbeurt direct een dwangsom van EUR 15.000 

indien zij na afloop van de begunstigingstermijn niet aan de last voldoet.  

e. ZON Energie Sculpturen Breda B.V. verbeurt een dwangsom van EUR 10.000 per 

volledige week dat zij na de begunstigingstermijn niet aan de last voldoet. 

f. ACM stelt het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd vast op  

EUR 200.000. 

g. De last onder dwangsom heeft een looptijd van twee jaren. 
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11 Besluit 

 

De Autoriteit Consument en Markt: 

 

i. Verklaart het bezwaar van de VvE tegen het besluit van de ACM van 15 januari 2016 met 

kenmerk ACM/DE/2016/200123 gegrond. 

ii. Gelast  ZON Energie Sculpturen Breda B.V. de overtreding van artikel 2, derde lid, van de 

Warmtewet te beëindigen, door geen onredelijke kosten meer in rekening te brengen voor het 

ter beschikking stellen van de collectieve afleverset. 

iii. Bepaalt dat ZON Energie Sculpturen Breda B.V. deze last uiterlijk één maand na 

dagtekening van dit besluit heeft uitgevoerd door bij de vaststelling van het tarief voor de 

collectieve afleverset uit te gaan van de werkelijk gemaakte kosten voor deze collectieve 

afleverset en daarbij in elk geval de volgende investeringskosten buiten beschouwing te laten:  

terreinleidingen CV/Retour/GKW/WW/WW; meerwerknota; extra redublok per woning; 

WW/WWC Zorgcentrum (meander i.p.v. inliner), Warmtapwater Woontoren (Viega Inliner) en 

koudwaterinstallaties techniekruimtes. Ten aanzien van de onderhoudskosten dient ZON 

Energie Sculptura Breda B.V. uit te gaan van hetgeen in paragraaf 9.3.3 van dit besluit is 

overwogen. 

iv. Bepaalt dat ZON Energie Sculpturen Breda B.V. het tarief zoals bedoeld in iii van deze last 

binnen één maand na dagtekening van dit besluit in de plaats laat treden van het tarief 

voor het ter beschikking stellen van de collectieve afleverset zoals dat thans bij de bewoners 

van Woontoren Appel in rekening wordt gebracht. 

v. Bepaalt dat ZON Energie Sculpturen Breda B.V. direct een dwangsom van EUR 15.000 

verbeurt indien zij na afloop van de begunstigingstermijn niet aan de last voldoet. 

vi. Bepaalt dat ZON Energie Sculpturen Breda B.V. een dwangsom van EUR 10.000 verbeurt per 

volledige week dat zij na de begunstigingstermijn niet aan de last voldoet. 

vii. Stelt het bedrag waarboven geen dwangsom meer wordt verbeurd vast op EUR 200.000. 

viii. Bepaalt dat de last onder dwangsom een looptijd heeft van twee jaren. 

 

Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

 

W.g. 

mr. M.T.P.J. van Oers  

Directeur Juridische Zaken 

 

 

 

 

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks is betrokken, binnen zes weken na 

bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank Rotterdam, 

sector bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Nadere informatie over de 

beroepsprocedure is te vinden op www.rechtspraak.nl. 

 

 

 




