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klankbordgroep Rendementsmonitor 
warmteleveranciers

Tijdstip: 28 mei 2015 van 15:00 – 17:00

Locatie: ACM, Muzenstraat 41, Den Haag

Aanwezigen:

Organisatie Naam 

Energie-Nederland Roel Kaljee

Stadsverwarming Purmerend (SVP) Walter Verdonk

Nuon Warmte Menno van der Horst

HVC Theo Voorn en Robert Crabbendam

Ennatuurlijk Stefan Suurmond

Eneco Rob Schalker

Vastgoedbelang Cees Jonker

Vastgoedmanagement Nederland (VGM) Ilse Kaandorp

Aedes Albert Koedam

Vereniging van Institutionele Beleggers in 

Vastgoed (IVBN)

Steef Verweij

Ecorys Robert Haffner, Harry van Til

ACM Mahir Sari, Femke Heine, Vincent van Langen

1. Opening

Ecorys opent de klankbordgroep. De eerste ronde van het vooronderzoek is inmiddels bijna 

afgerond. Doel van de bijeenkomst is om de resultaten van het vooronderzoek terug te koppelen en 

de voorgenomen wijzigingen in de methode te bespreken. 

2. Bevindingen in het vooronderzoek en wijzigingen in de methode

Ecorys licht aan de hand van een presentatie toe wat de bevindingen zijn van het vooronderzoek 

en welke gevolgen deze hebben. Belangrijke wijzigingen zijn het niet langer meenemen van VVE’s 

in het onderzoek, het niet langer vereisen van een accountantsverklaring (maar een 

directieverklaring) en dat Ecorys kosten zal alloceren naar netten als deze allocatie niet eerder voor 

de eigen boekhouding, jaarrekening of eigen analyses door de leveranciers is gedaan. Door alle 

aanwezigen wordt onderstreept dat het belangrijk is dat Ecorys de resultaten van het onderzoek 

goed duidt, inclusief alle beperkingen. Voorbeelden daarvan zijn:

- rendementen zouden idealiter over de hele levensduur van een warmtenet bekeken 

moeten worden;

- rendementen kunnen jaarlijks sterk verschillen als gevolg van exogene factoren (zoals het 

weer).

In het rapport zal Ecorys er ook aandacht aan besteden dat de gebruikte winstdefinitie (EBIT) voor 

belastingen en interestbetalingen is (bijvoorbeeld door het rendement te laten zien op basis van de 

gemiddelde belastingdruk en een aanname over de interestbetalingen).

Tijdens de presentatie hebben aanwezigen de gelegenheid om vragen te stellen. Naar aanleiding 

van de presentatie en de vragen is over de volgende onderwerpen verder doorgesproken.
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Leveranciers die warmte leveren i.c.m. vastgoedexploitatie

Aedes, IVBN en Vastgoedbelang vragen zich af hoe Ecorys omgaat met het feit dat leveranciers 

die warmte leveren in combinatie met vastgoedexploitatie andere kenmerken hebben dan 

leveranciers die zich richten op energielevering. Ecorys geeft aan dat uit het vooronderzoek blijkt 

dat veel leveranciers die de levering van warmte combineren met vastgoedexploitatie geen inzicht 

hebben in de activawaarde/afschrijvingen en ook inzicht in overige operationele kosten ontbreekt. 

Deze leveranciers brengen de inkoopkosten van warmte (al dan niet met een kleine opslag) in 

rekening bij hun afnemers; de kapitaalkosten en overige operationele kosten worden veelal via de 

huur in rekening gebracht. Aanwezigen herkennen dit beeld. Ecorys geeft aan dat inkoopkosten 

voor deze groep leveranciers wel inzichtelijk zijn. Vastgoedbelang meent dat dit niet voor alle 

leveranciers zal gelden.

Ecorys stelt de vraag hoe wordt gekeken naar het eventueel schatten van de ontbrekende 

gegevens (activawaarde, afschrijvingen en in overige operationele kosten dan inkoopkosten). 

Algemene indruk van de leden van de klankbordgroep is dat dit niet zal leiden tot een betrouwbaar 

beeld.

IVBN stelt de vraag hoeveel aanbieders van commercieel vastgoed in de steekproef zijn 

opgenomen. Ecorys geeft aan dat het om enkelen gaat, in termen van het aantal aansluitingen is 

deze groep daardoor mogelijk zelfs oververtegenwoordigd in vergelijking met de andere groepen 

leveranciers die worden meegenomen in het onderzoek. Doordat het maar om enkele 

waarnemingen gaat zal de steekproef geen representatief beeld geeft voor alle aanbieders in deze 

groep. Dit zal Ecorys signaleren bij de duiding van de resultaten.

Naar aanleiding van een vraag van SVP geeft Ecorys aan dat in de rapportage rekening gehouden 

zal worden met de verschillen tussen de verschillende typen leveranciers. De rendementen van 

leveranciers die een deel van de kosten in rekening brengen via de huur kunnen bijvoorbeeld niet 

zomaar vergeleken worden met rendementen van leveranciers die zich volledig richten op 

warmtelevering.

Verdeelsleutel verbruikers met aansluiting <100 kW en >100 kW

Leveranciers zullen in het informatieverzoek gevraagd worden naar de verdeling van kosten van de 

levering aan verbruikers met een aansluiting <100 kW en daarboven die zij zelf hanteren. Als deze 

informatie niet beschikbaar is zal Ecorys een verdeelsleutel toepassen. Ecorys stelt de vraag of de 

omzet een geschikte verdeelsleutel is. Ennatuurlijk en SVP geven aan dat de aansluitcapaciteit in 

hun ogen een betere verdeelsleutel is. 

Vastgoedbelang wijst erop dat bij commercieel vastgoed een verdeling over kleine en grote 

verbruikers fluctuaties kan laten zien over de jaren heen doordat er andere huurders zijn of doordat 

er sprake is van leegstand. In een gebouw met meerdere huurders is het onderscheid tussen <100 

kW en >100 kW daardoor volgens Vastgoedbelang niet te handhaven door de eigenaar/verhuurder.

Ecorys herkent het beeld dat dit segment van de markt een andere dynamiek vertoont dan de 

particuliere markt.

Eneco stelt de vraag wanneer duidelijk is welke verdeelsleutels gebruikt gaan worden. Ecorys geeft 

aan dat die keuze pas definitief gemaakt wordt in de eindrapportage. In de analysefase zal ook 

worden bezien wat de gevoeligheid is van de uitkomsten voor gekozen verdeelsleutels van 

bepaalde kostensoorten, In het informatieverzoek zal wel duidelijk zijn welke verdeelsleutels 

mogelijk gebruikt gaan worden.
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Gegevens op netniveau

Leveranciers zal gevraagd worden om alleen gegevens op netniveau aan te leveren die zij 

beschikbaar hebben. De definitie van “beschikbaarheid” zal in het informatieverzoek toegelicht 

worden.

Definitie activawaarde

Ennatuurlijk vraagt zich af hoe omgegaan zal worden met goodwill. Ecorys geeft aan dat in het 

informatieverzoek gevraagd zal worden naar de hoogte van goodwill. SVP merkt op dat niet alleen 

de materiële vaste activa maar ook de immateriële vaste activa (zoals software) onderdeel zijn van 

de activa benodigd voor warmtelevering. De immateriële vaste activa moeten daarom ook 

onderdeel zijn van de definitie van activawaarde. Ecorys zal in het informatieverzoek definities 

geven van variabelen zoals de activawaarde.

Anonimiteit van het onderzoek

Ecorys geeft aan dat de resultaten van het onderzoek niet herleidbaar zullen zijn naar de 

afzonderlijke warmteleveranciers. Daarbij zal er ook voor gewaakt worden om (sub)-groepen te 

definiëren die zo klein zijn dat alsnog duidelijk is welke leverancier het betreft. Ennatuurlijk vraagt 

zich af in hoeverre gegevens alsnog openbaar kunnen worden door een WOB-verzoek. ACM geeft 

aan dat partijen ervan uit kunnen gaan dat ACM gegevens als bedrijfsvertrouwelijk ziet en deze 

gegevens bij een WOB-verzoek daarom niet zal verstrekken. ACM houdt hierbij een kleine slag om 

de arm, daar hier geen uitgebreide juridische analyse is gemaakt.

3. Vervolg

N.a.v. het vooronderzoek zal er een afzonderlijk informatieverzoek zijn voor leveranciers die 

warmte leveren i.c.m. vastgoedexploitatie. Ecorys zal het aangepaste informatieverzoek nog 

toetsen in drie gesprekken met leveranciers. Aedes en VGM geven aan graag ook mee te kijken bij 

dit informatieverzoek.

Het informatieverzoek voor leveranciers die zich richten op warmtelevering zal op verzoek van de

aanwezige leveranciers nog eenmaal in concept worden voorgelegd, vooral om definities te 

toetsen. Na afronding van deze toets zal het informatieverzoek formeel uitgaan en de “teller” van 4 

weken voor de dataverzameling gaan lopen.

Aedes geeft aan dat zij graag zou willen weten welke corporaties een informatieverzoek krijgen 

zodat zij ondersteuning kan bieden. ACM geeft aan die informatie i.v.m. anonimiteit van 

leveranciers niet te verstrekken. Bij het versturen van het informatieverzoek aan corporaties zal 

aangegeven worden dat leveranciers zich voor meer informatie ook kunnen richten tot Aedes.

Aedes biedt daarnaast aan om pro-actief haar leden te informeren over het onderzoek. Over de 

exacte werkwijze en formuleringen zal nog contact plaatsvinden tussen Ecorys en Aedes.
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