
Informatiebijeenkomst

Warmtewet 
 

Remko Bos, Femke Heine en Mahir Sari 

 

New Babylon, 26 november 2013 

 

#warmtewet 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  



Agenda 
 

 
• inleiding Remko Bos 

• verplichtingen warmteleverancier 

• vergunningen 

• relatie leverancier met 
doorleverancier en producent 

Femke Heine 

  Gelegenheid tot stellen van vragen 

• maximumprijs 

• meten 

• aansluitbijdrage 

• onderbrekingen 

Mahir Sari 

  Gelegenheid tot stellen van vragen   

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Inleiding 
 

Remko Bos, directeur Energie 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  



Wie zijn wij? 

 

 

 
   
 

 

 

 

 

Autoriteit Consument & Markt: 

de toezichthouder met gebundelde kracht van consumenten-, 

mededingings- en sectorspecifiek toezicht sinds april 2013 

 
Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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Gebundelde kracht 
 

 

Consumententoezicht:  

- beschermen en ‘empoweren’ van de consument 

 

Mededingingstoezicht: 

- kartelvorming 

- beoordeling van fusies en overnames 

- misbruik van machtsposities 

 

Regulering van specifieke sectoren: 

- energie, telecom, vervoer en post 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Onze toezichtsstijl 
 

 

• signaleren en analyseren van (potentiële) problemen  

• juiste instrumentenmix 

− voorlichting en uitleg over de regels,  

− marktscan,  

− publiek debat,  

− toezeggingen,  

− boete,  

− … 

− samenwerking met collega-toezichthouders en 

andere organisaties (nationaal en internationaal) 

• het effect staat centraal, niet het instrument! 

 

 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Het doel van de Warmtewet  
 

Waarborgen van de positie van de kwetsbare 

kleinverbruiker die is aangesloten op een 

warmtenet 

Verbruiker staat centraal 

- ruimteverwarming en warm tapwater is primaire 

levensbehoefte 

- bescherming tegen te hoge tarieven 

- bieden van leveringszekerheid 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Taken ACM 
 

ACM is toezichthouder op de warmtemarkt 

- vaststellen maximumprijs 

- rendementsmonitor 

- vergunningverlening  

- toezicht 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Verplichtingen 

leverancier 
 

Femke Heine, coördinator warmtewet 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Reikwijdte Warmtewet 
 

Levering warmte 
en koude 

Levering warmte 
aan alle 

verbruikers 

Warmtewet: 

Levering warmte 
aan 

kleinverbruikers 
(t/m 100 kW) 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Kerntaak 
 
 

Leverancier draagt zorg voor:  

- betrouwbare levering van warmte, 

- tegen redelijke voorwaarden en met 

- goede kwaliteit van dienstverlening.  

Leverancier onthoudt zich van ongerechtvaardigd 

onderscheid jegens zijn verbruikers. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Nota 

 
 

Leverancier verstrekt de verbruikers op het net  

een nota:  

- minstens één keer per jaar 

- volledig en voldoende gespecificeerd 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Boekhouding,storingsregistratie 
 

 

Leverancier heeft een boekhouding met:  

- betrouwbare, inzichtelijke informatie over 

integrale kosten en opbrengsten in verband met 

de levering van warmte en het verrichten van de 

aansluiting. 

Leverancier houdt storingsregistratie bij. En 

publiceert deze jaarlijks. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Afsluitingen / onderbrekingen 
 

- voorkomen afsluiting en onderbreking met 

name van 1 oktober tot 1 april (art. 4 lid 1 WW) 

- melding onderbreking drie dagen voorafgaand 

aan werkzaamheden (art. 4 lid 2 WW)   

      dan geen compensatievergoeding 

- afsluiting bij wanbetaling (warmteregeling) 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Leveringsovereenkomst 
 
 

Schriftelijke overeenkomst bevat in ieder geval:   

- personalia/adres leverancier 

- omschrijving te leveren goederen en diensten, 

kwaliteitsniveaus , minimum-/ 

maximumtemperatuur warmte, prijzen en 

voorwaarden 

- voorwaarden opschorten / beëindigen  

overeenkomst 

- vergoedingen 

- onafhankelijke geschillencommissie 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Meldplicht bij ACM 
 
 

Alle warmteleveranciers in Nederland zijn 

verplicht om zich te melden.  

Dit kan met het meldformulier; dit staat op 

www.acm.nl. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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Noodlevering (1) 
  

- melding aan Minister EZ als leverancier / 

producent levering gaat beëindigen of  

niet aan wettelijke verplichtingen kan voldoen 

- Minister kan leverancier opdracht geven om 

voorzieningen te treffen om warmtelevering 

zeker te stellen 

- Minister kan een stille curator aanwijzen 

- leverancier moet alle medewerking verlenen 

aan stille curator 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Noodlevering (2) 
  

- Minister EZ kan een vergunninghouder als 

noodleverancier aanwijzen 

- noodleverancier beheert warmtenet en  

verricht correctief onderhoud 

- Minister kan producent opdragen om warmte te 

produceren voor noodleverancier 

- Minister stelt voor de noodleverancier en 

noodproducent een redelijke vergoeding vast  

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Verplichting gegevens te 

verstrekken aan Minister / ACM  
 

- informatieplicht van producenten, leveranciers, 

verbruikers aan de Minister voor uitvoeren 

Warmtewet en opstellen energierapport 

- informatieplicht van producenten, leverancier 

verbruiker en gasbedrijf aan ACM voor 

uitvoering van de Warmtewet 

- medewerkingsplicht binnen redelijk gestelde 

termijn (artikel 13 WW en artikel 5:20 AWB) 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Toezicht, handhaving ACM / Minister 

 
mogelijkheden van ACM: 

  

- structureel toezicht op rendementen, rendementstoets 

per leverancier (nog niet in werking getreden) 

- bindende aanwijzing 

- last onder dwangsom 

- boete max 450.000 Euro/ 1% van de omzet afgelopen 

boekjaar. 

mogelijkheden van de Minister EZ:  

- bestuursdwang ter opvolging van opdracht leverancier 

op grond van art 12b 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Vergunningen 
 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Wie is vergunningplichtig? 
 
 

Het is verboden om warmte te leveren aan 

verbruikers zonder vergunning.  

Dit verbod geldt niet voor een leverancier die:  

- warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers 

tegelijk, of 

- per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 

gigajoules, of 

- de verhuurder of eigenaar is van het gebouw 

ten behoeve waarvan warmte wordt geleverd. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Wanneer vergunning aanvragen? 

 
 

Bent u een bestaande warmteleverancier:  

  binnen twee jaar na inwerkingtreding van de wet 

(art 42 WW). 

 

Bent u een nieuwe warmteleverancier:  

  u moet een vergunning hebben er warmte  

 wordt geleverd.  

 

Let op: eisen voor vergunningplichtige  

leveranciers gelden wel direct.  

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Criteria vergunningverlening 
 

 

Aanvrager moet genoegzaam aantonen dat hij:  

 

 beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en 

technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak 

 

en 

 

 redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen 

zoals opgenomen in hoofdstuk 2 van de Warmtewet na te komen 

 

Zie ook: artikel 9 Warmtebesluit.  

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Verplichtingen vergunninghouders 

 
 

Verplichtingen opgenomen in paragraaf 2.2. 

 

Artikel 12  

- ruime keuze uit betalingswijzen 

- goede bereikbaarheid 

- afhandeling correspondentie verbruiker binnen 10 dagen 

- privacy gegevens verbruiker 

 

Artikel 12a 

- afzonderlijke boekhouding voor levering warmte 

- publicatie jaarverslag en jaarrekening 

  

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Relatie warmteleverancier met 

producent en doorleverancier  

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Relatie met producent en  

doorleverancier 

 
Artikel 2 lid 8 WW: onderhandelingsplicht 

 

Een producent aangesloten op een warmtenet is verplicht op 

verzoek van de leverancier te onderhandelen over het 

beschikbaar stellen van  warmte tegen redelijke prijzen en 

voorwaarden.   

 

Artikel 24 MW: misbruik van machtspositie 

 

Leverancier warmte heeft machtspositie.  

Misbruik als prijs niet in redelijke verhouding staat tot de 

economische waarde / kosten. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Maximumprijs 
 

Mahir Sari, expert warmtewet 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Niet-meer-dan-anders (NMDA) 
 

- referentie gas: gemiddeld huishouden 

- referentie warmte: gemiddeld huishouden zonder 

gasaansluiting 

- bijzonderheden: 

- Warmtewisselaar (redelijk) 

- Meter (maximaal ACM-tarief) 

- maximumprijs is exclusief deze kosten en mogen in 

rekening worden gebracht alleen als hier kosten voor 

worden gemaakt 

- leverancier mag geen andere kosten in rekening brengen 

voor de levering van warmte 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Reikwijdte Maximumprijs 
 

- ruimteverwarming én warm tapwater 

 

- maximumprijs is niet één bedrag, maar bestaat uit twee 

componenten: vast bedrag + prijs per GJ  

 

- voorbeeld van Maximumprijs: € 250 + € 25 per GJ 

 

- maximumprijs is opgebouwd uit verschillende 

componenten, maar voor iedere verbruiker geldt 

dezelfde maximum prijs. Geen keuze leverancier 

 

- maximumprijs is identiek voor alle verbruikers met een 

aansluiting tot 100 kW 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Vast deel Maximumprijs 
 

 

 

 

Kosten gas Bedragen in mindering Maximumprijs

Gebruikskosten gas: Gebruikskosten warmte:

CV-ketel 

Onderhoud

Warmtewisselaar 

Onderhoud

Meetkosten Meetkosten

Meerkosten elektriciteit

- =Periodieke 

aansluitvergoeding Vast deel

Maximumprijs

Transport

Levering

* BTW is hier voor het gemak achterwege gelaten
Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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Variabel deel Maximumprijs 
 

 

 

 

€ per m3 gas Omzetting naar € per GJ € per GJ

Levering

Variabel deel

Maximumprijs

Rendementmethode:

- verschil ruimte-

verwarming en

warm tapwater

- brandstofrendement

Energiebelasting - leidingverliezen

Opslag duurzame energie

* BTW is hier voor het gemak achterwege gelatenDisclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Toepassing 
 

- leverancier mag afwijken van de maximumprijs, zolang 

het totaalbedrag voor een verbruiker niet hoger is dan 

met de maximumprijs 

 

- toegestaan is bijvoorbeeld verschillende prijzen: 

- voor ruimteverwarming en tapwater 

- per categorie aansluitcapaciteit 

 

- niet toegestaan is bijvoorbeeld:  

- bedrag voor warmtewisselaar in rekening brengen 

als er geen warmtewisselaar is 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Voorbeeld: verschillende prijzen 

ruimteverwarming / warm tapwater 
 

Kosten verbruiker 

- Prijs ruimteverwarming  = 200 + 20 x [aantal GJ per jaar] 

- Prijs warm tapwater   = 25 x [aantal GJ per jaar] 

- Verbruik ruimteverwarming = 20 GJ per jaar 

- Verbruik warm tapwater  = 10 GJ per jaar 

- Totale kosten    = 200 + (20 x 25) + (25 x 10) = 950 
 

Kosten verbruiker met maximumprijs 

- Maximumprijs    = 250 + 25 x [aantal GJ per jaar] 

- Totale verbruik   = 20 GJ + 10 GJ = 30 GJ per jaar 

- Maximumprijs   = 250 + (25 x 30) = 1000 

 

Toets ACM: 950 < 1.000, dus toegestaan. 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Voorbeeld:  

prijs zonder warmtewisselaar 
 

Situatie warmteleverancier:  

- verbruikers nemen geen warm tapwater af 

- leverancier heeft hogere vaste kosten (stel 100 euro)  

dan het vaste deel maximumprijs 

 

Maximumprijs = 250 + 25 x [aantal GJ per jaar] 

 

- toegestane prijs: 350 + lager bedrag dan 25 per GJ * 

- niet toegestaan: 350 + 25 per GJ 

 

*let op: prijs kan bij een bepaald verbruik toch hoger zijn dan maximumprijs  

Dat is niet toegestaan; hier moet bij voorbaat rekening mee gehouden worden. 
Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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Rendementsmonitor 
 

- ACM gaat de behaalde winsten in de markt monitoren 

(inclusief grootverbruikers) 

 

- te hoge winsten of mogelijke kruissubsidies kunnen 

leiden tot aanpassing van regelgeving 

 

- artikel 7 van de Warmtewet kan volledig in werking treden 

en andere zijn aanpassingen ook mogelijk 

 

- naar verwachting op zijn vroegst na de evaluatie van de 

wet (2017) 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Meten 
 

 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Er zijn drie meetmethoden 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kosten- 

verdeelsystematiek 

Warmtekostenverdeler 

Warmtemeter 

Nauwkeurigheid 
van meting daalt 

Naarmate het 
technisch niet 
mogelijk of 
financieel niet 
redelijk is 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Kosten van meten 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten hoogste:  

Meettarief gas ACM 

Warmtemeter 
Warmte-

kostenverdeler 
Kostenverdeel-

systematiek 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Werkt het wel goed? 
 

- Warmtekostenverdelers en kostenverdeelsystematieken* 

mogen gecontroleerd worden door een deskundige 

- Leverancier moet hieraan meewerken 

- Wie betaalt de kosten van het onderzoek?  

- Warmtekostenverdelers: obv uitkomst van het 

onderzoek 

- Kostenverdeelsystematiek: beide de helft 

- Niet eens over deskundigheid van een partij? ACM wijst 

deze op verzoek aan 

 

*Let op: een deskundige toetst ook de kosten in het gemeen-

schappelijk belang (verwarming hal dmv radiatoren; geen 

leidingverlies). Deze kosten vallen niet onder meetkosten, maar 

onder servicekosten. 
Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 

geen rechten worden ontleend.  
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Aansluitbijdrage 
 

 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Alleen bij bestaand warmtenet 
 

 

- ACM stelt de aansluitbijdrage jaarlijks vast op basis van 

het Niet Meer Dan Anders-principe 

 

- bij een nieuw net zitten de aansluitkosten in de 

woningprijs 

 

- verschil:  

projectontwikkelaar heeft betere onderhandelingspositie 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Onderbrekingen 
 

 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Compensatieregeling 
 

- zelfde regeling als bij gas 

 

- onderbreking tussen 4-8 uur: 35 euro 

 

- iedere 4 uur (8-12 / 12-16 / etc): 20 euro extra 

 

- voorziene onderbrekingen tellen niet mee 

 

- het hele jaar door: geen onderscheid zomer / winter 

 

- betaling binnen zes maanden 

 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  
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Storingsregistratie 
 

- Geen eisen opgenomen in de wet over inrichting en 

nadere definities 

- Logische minimumeisen inrichting: 

- starttijd/datum onderbreking 

- eindtijd/datum onderbreking 

- getroffen verbruikers 

- Wat is starttijd?  

- moment van eerste melding van storing door 

verbruiker, of (indien eerder) melding leverancier 

- Welke onderbrekingen? 

- alle onvoorziene onderbrekingen tot aan de deur 

verbruiker (bijv. niet: meter + warmtewisselaar) 

- Jaarlijkse publicatie van storingscijfers 

Disclaimer: Aan deze presentatie kunnen 
geen rechten worden ontleend.  


