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Achtergrond – in de Warmtewet staat dat ACM een 
monitor met rendementen dient op te stellen 

• Artikel 7, eerste lid van de Warmtewet draagt ACM de taak op om de 
ontwikkeling van (financiële) rendementen in de warmteleveringsmarkt 
te monitoren en hiervan verslag uit te brengen aan de minister.  
 

• Deze monitor is in de wet gekomen om na te gaan of er op basis van de 
rendementen aanpassingen van de regelgeving nodig zijn. De 
uitkomsten zullen worden meegenomen in de evaluatie van de wet. 
 

• ACM heeft Ecorys gevraagd om onderzoek te doen in het kader van de 
Rendementsmonitor. 
 

• Ecorys werkt zowel aan de ontwikkeling van de methodiek voor de 
Rendementsmonitor, als aan de implementatie van de eerste monitor. 
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Door klankbordgroepen uitwisseling van informatie 

• Het doel van de klankbordgroep is: 
– u te informeren over de inhoud van de rendementsmonitor en het 

proces 
– uw feedback te krijgen op de wijze waarop wij de rendementsmonitor 

willen vormgeven 
– uw achterban via u te bereiken  
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Doel van ons onderzoek: inzicht in rendementen 
van (zeer uiteenlopende) warmteleveranciers 

• De rendementsmonitor moet een beeld  geven van de ontwikkeling van  
(financiële) rendementen in de warmteleveringsmarkt van de 
verschillende typen leveranciers.  

 
• Door de specifieke kenmerken van warmtelevering is het onderzoek niet 

eenvoudig: 
◦ Heterogeniteit van de warmteleveringsmarkt 

◦ Groot aantal warmtenetten 

◦ Warmteleveranciers verrichten ook andere activiteiten 

◦ Rendementen kunnen over de jaren heen fluctueren 
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Voordat wij beginnen met het feitelijke onderzoek 
doen wij een voor-onderzoek 

Gegevens-
uitvraag 

Analyse & 
rapportage 

Het vooronderzoek 
gebruiken wij voor 
verbetering van de 

methode en de 
gegevensuitvraag. 

Wij gaan onderzoek 
doen bij 

warmteleveranciers met 
behulp van een 

informatieverzoek.  

Wij verwerken de 
gegevens over de 
rendementen van 

warmteleveranciers in 
een rapportage. Hierin 
staat ook een duiding 

van de resultaten. ACM 
biedt deze rapportage 
aan bij de minister van 

EZ. 

KBG KBG 

In het proces zijn er 2-3  afstemmomenten met representatieve organisaties.   

Wij hebben een 
voorlopige visie op de 

reikwijdte van het 
onderzoek en de 

methode om 
rendementen in beeld te 

krijgen. Dit wordt 
gedurende het 

onderzoek verder 
ontwikkeld. 

Voor-
onderzoek 

Opzet 
methode 

1 2 3 0 

23 maart april half mei september eind augustus/ 
begin september 

6 KBG (mogelijk)  



Het onderzoek richt zich op rendementen van 
warmteleveranciers 

Levering warmte 
aan 

kleinverbruikers 
(<100 kw) 

Levering warmte aan alle verbruikers 

Levering van warmte en koude 

Levering van warmte, koude, elektriciteit, overige omzet 
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Om een goed beeld te krijgen onderzoek bij 
leveranciers met verschillende kenmerken 

Selectiecriteria: schaal, opwekmethode en technologie (leeftijd: 
geen ‘hard’ criterium, goede spreiding wel van belang) 

Schaal Opwekmethode Technologie 

  Groot Klein Zelf Niet zelf CV WKO WKK/WK
C Anders 

Grote leveranciers 
(stadsverwarming) 

Kleine leveranciers 
Woningcorporatie 

VVE 

Overig 

- Lokaal duurzaam  

- Overig 

- Commercieel 
vastgoed 
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Het rendement van leveranciers in 2014/2013 is het 
onderwerp van onderzoek 

• Het onderzoek richt zich op het rendement van 
warmteleveranciers 
 

• Wij vragen wel informatie op het niveau van warmtenetten. Dat 
doen wij om (verschillen in) rendementen goed te kunnen duiden. 
 

• Uitgangspunt is het jaar 2014. Wij vragen daarnaast gegevens 
over 2013 op. 
 
 
 

• Hoe kijkt u aan tegen de reikwijdte van het onderzoek? Wat missen we? 

• Informatievraag op het niveau van de netten: is dat naar uw mening 
haalbaar? Wanneer niet? 

• Wat zijn de eventuele praktische problemen bij opleveren van gegevens 
over 2013? 
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Methode – wij hanteren EBIT/Activawaarde als 
rendementsmaatstaf 

EBIT 

Activawaarde 

• Kosten/omzetallocatie naar warmte-
activiteiten 

• Onderverdeling naar inkoopkosten, 
afschrijvingen en overige kosten 

• Activawaarde op basis van de 
boekwaarde in de jaarrekening 

• Saldering van aansluitbijdragen, 
ontvangen subsidies en eventuele 
andere bijdragen 

• Wat zijn mogelijke problemen bij opvragen van de EBIT / activawaarde? 

• Heeft u verder vragen/opmerkingen bij de methode? 
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Rendement = 



Wij gebruiken het vooronderzoek om de 
onderzoeksmethode aan te scherpen  

• Met dit onderzoek willen wij beter inzicht krijgen in de beschikbaarheid 
van gegevens. Tevens willen wij inzicht krijgen in relevante feiten die 
helpen bij de duiding van de te ontvangen gegevens. 
 

• Vooronderzoek onder warmteleveranciers (waaronder een grote 
leverancier, een woningcorporatie, een VVE en een “overige 
leverancier”). 
 

• Mocht het vooronderzoek aanleiding geven voor substantiële 
aanpassingen van de methode dan organiseren wij een nieuwe 
klankbordgroep. We prikken alvast wel een datum. 
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In de tabel staat de gewenste verdeling van leveranciers in de deelwaarneming. In de praktijk kan de verdeling afwijken.  

Na het vooronderzoek ontvangt een selectie van 
leveranciers een informatie-verzoek van ACM 

Schaal Opwekmethode Technologie 
  

Groot Klein Zelf Niet zelf CV WKO WKK/WK
C Anders 

Grote leveranciers 
(stadsverwarming) 5 

Kleine leveranciers (aselect gekozen op basis van aanmeldingen bij ACM) 
Woningcorporatie 5 4 6 3 6 1 1 1 

VVE 7 3 4 2 1 1 3 

Overig 3 6 9 7 1 1 

- Lokaal duurzaam  2 2 

- Overig 1 3 

- Commercieel 
vastgoed ntb ntb ntb 
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Deelnemers aan het onderzoek ontvangen een 
informatieverzoek van ACM 

• We verzamelen gegevens van zo’n 30 warmteleveranciers. Geen 
statische representativiteit maar een beeld vanwege de heterogeniteit 
van de warmtemarkt. 
 

• Selectie van leveranciers aselect (binnen sub-groepen) 
 

• Geselecteerden ontvangen half mei een informatieverzoek van ACM.  
– Het informatieverzoek bestaat uit een Excel-formulier dat door de leverancier 

ingevuld moet worden en een toelichting. 
– Aanlevertermijn: 3 weken 
– Grote leveranciers wordt gevraagd om daarnaast een accountantsverklaring bij 

te voegen. Aanlevertermijn: 6 weken na indiening 
 
 
 • Heeft u opmerkingen bij de opzet van het vooronderzoek en de 

gegevensuitvraag? 
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Wij streven naar oplevering van ons rapport in 
september 

23 maart 

Vooronderzoek Gegevensuitvraag 

 

half mei eind augustus september 

KBG  KBG  Rapportage 

Verwerking en 
rapportage 

KBG (mogelijk)  
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• ACM plaatst deze presentatie en een verslag op haar website 
• Verzoek: informeren van leden over het onderzoek en de (mogelijkheid) 

van een informatieverzoek 
 
 



Onze contactgegevens 

Robert Haffner 
T:  010 453 86 26  

M: 065 793 34 01  

E: robert.haffner@ecorys.com  

 

Harry van Til 
T:  010 453 86 52  

M: 063 920 68 28  

E: harry.vantil@ecorys.com  

 

Gerard Achterberg 
T:  010 453 84 06 

M: 06 525 659 47 

E: gerard.achterberg@ecorys.com  
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