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Ons kenmerk:  ACM/DJZ/2017/201341 

Zaaknummer: 

 

Datum: 

 

 

16.0264.29.1.01 

 

9 maart 2017 

1 Samenvatting  

1. Met dit besluit neemt ACM, in opdracht van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

(CBb), een nieuwe beslissing op het bezwaarschrift van bewoners uit de wijk Hoogeland te 

Naaldwijk (de bewoners). In het eerder genomen besluit op bezwaar, dat door het CBb werd 

vernietigd, heeft ACM ten onrechte het handhavingsverzoek van de bewoners uit 2014 

afgewezen. Dit handhavingsverzoek moet ACM in bezwaar alsnog inhoudelijk beoordelen en 

meenemen bij haar beslissing.  

2. ACM oordeelt, met inachtneming van de uitspraak van het CBb, dat Vestia Energie als 

leverancier van warmte in de zin van artikel 1 van de Warmtewet kan worden aangemerkt. 

Daarmee is het bezwaar van de bewoners voor zover dit ziet op de toepasselijkheid van de 

Warmtewet gegrond. ACM stelt in het besluit verder vast dat Vestia Energie artikel 2, tweede 

lid, van de Warmtewet heeft overtreden door niet ten minste jaarlijks een volledige en 

voldoende gespecificeerde nota aan de individuele bewoners te verstrekken met betrekking tot 

de  door Vestia geleverde dienst. Uit deze nota dient het aantal afgenomen GJ warmte door de 

individuele bewoner te blijken Het bezwaar van de bewoners is ook op dit punt gegrond. ACM 

legt Vestia daarom een last onder dwangsom op waarin Vestia wordt verplicht met ingang van 

het jaar 2017 een nota aan de individuele bewoners te verstrekken waaruit het aantal 

afgenomen GJ warmte door de individuele bewoner blijkt. De last verplicht Vestia er verder toe 

om de nota’s over de jaren 2014. 2015 en 2016 alsnog te versturen. Voor het overige verklaart 

ACM de bezwaren van de bewoners ongegrond.  

2 Verloop van de procedure 

3. Op 29 april 2014 heeft ACM een verzoek tot handhaving ontvangen van bewoners van de wijk 

Hoogeland te Naaldwijk (hierna: de bewoners) waarin zij ACM verzochten handhavend op te 

treden tegen Vestia Energie. De bewoners vermoedden dat Vestia zich niet houdt aan diverse 

verplichtingen uit de Warmtewet. 

4. ACM heeft het verzoek tot handhaving op 23 mei 2014 afgewezen (hierna: het bestreden 

besluit). ACM was van oordeel dat de Warmtewet niet van toepassing is op de woningen 

in Hoogeland en zij daarom niet bevoegd is om tegen Vestia op te treden.  

5. Op 18 december 2015 heeft ACM de door de bewoners tegen dit besluit ingediende 

bezwaren ongegrond verklaard. Tegen deze beslissing op bezwaar is door de bewoners 

vervolgens beroep ingesteld bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: 

CBb).  

http://www.acm.nl/
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6. Het CBb heeft in zijn uitspraak van 22 februari 2016 de beslissing op bezwaar vernietigd en  

ACM opgedragen een nieuw besluit op het bezwaar te nemen, waarbij zij inhoudelijk moet 

ingaan op het handhavingsverzoek. 

7. ACM is naar aanleiding van de uitspraak en op grond van het in 2014 ingediende 

handhavingsverzoek  een onderzoek gestart naar Verantwoord Wonen B.V., handelend onder 

de handelsnaam Vestia Energie (hierna: Vestia). Dit onderzoek is uitgevoerd door 

onderzoekers van de Directie Energie (hierna: DE) die niet bij de eerdere besluitvorming 

betrokken zijn geweest. 

8. De onderzoekers van DE hebben naar aanleiding van hun bevindingen op 1 september 2016 

een onderzoeksrapport (hierna: onderzoeksrapport DE) opgesteld en dit rapport met 

bijbehorend dossier aan het behandelteam van de Directie Juridische Zaken (hierna: DJZ) 

overgedragen. 

9. Naar aanleiding van het bezwaar en handhavingsverzoek van de bewoners alsmede naar 

aanleiding van het onderzoeksrapport van DE heeft op 16 november 2016 ten kantore van 

ACM een hoorzitting plaatsgevonden. Hierbij waren zowel vertegenwoordigers van de 

bewoners als van Vestia aanwezig. 

10. Het verslag van de hoorzitting is op 14 december 2016 aan zowel Vestia als aan de bewoners 

toegestuurd. 

11. Bij brief van 22 december 2016 heeft ACM een nadere vraag aan Vestia gesteld. Vestia heeft 

hierop gereageerd bij brief van 20 januari 2017. 

12. De bewoners zijn in de gelegenheid gesteld om op het schrijven van Vestia van  

20 januari 2017 te reageren. Dit hebben zij bij brief van 8 februari 2017 gedaan. 

3 Uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven 

13. Het CBb oordeelde in zijn uitspraak van 22 februari 2016  dat de Warmtewet, anders dan ACM 

heeft beslist, van toepassing is op het Bronnet van Vestia in de wijk Hoogeland. Volgens het 

CBb is de temperatuur van het geleverde water daarbij niet van belang nu de wetgever ervoor 

heeft gekozen dat vormen van warmte met een lage temperatuur, zoals hier aan de orde, 

onder de Warmtewet vallen. Voor het standpunt van ACM dat het water aan een 

(minimum)temperatuur moet voldoen, omdat in de Memorie van Toelichting staat dat het water 

geschikt moet zijn voor huishoudelijke doeleinden, bieden de wet en de parlementaire 

geschiedenis volgens het CBb onvoldoende aanknopingspunten. Daarbij geeft het CBb aan 

dat het standpunt van ACM voornamelijk berust op een toelichting bij een bepaling waarin, met 

het oog op de bescherming van verbruikers, verplichtingen van de warmteleverancier zijn 

vastgelegd. In die context ligt het voor de hand om de geschiktheid voor huishoudelijke 

doeleinden vanuit het perspectief van de verbruikers te zien: de temperatuur van de geleverde 

warmte moet hoog genoeg zijn om in hun warmtebehoefte te voorzien. 
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14. Daarnaast vindt het CBb dat de bewoners ter zitting terecht naar voren hebben gebracht dat 

de voornaamste doelstelling van de Warmtewet is gelegen in de bescherming van verbruikers 

zoals zijzelf, die voor hun warmtebehoefte geheel afhankelijk zijn van hun lokale 

warmteleverancier. Het CBb oordeelt daarom dat ACM een nieuw besluit moet nemen op de 

bezwaren van de bewoners, waarbij zij inhoudelijk moet ingaan op het handhavingsverzoek 

van de bewoners.  

4 Handhavingsverzoek van 24 april 2014 

15. Op 24 april 2014 hebben bewoners van de wijk Hoogeland in Naaldwijk een 

handhavingsverzoek aan ACM gestuurd waarin zij vragen op te treden tegen Vestia. De 

bewoners zijn van mening dat Vestia zich niet houdt aan voorschriften uit de Warmtewet.   

16. Zo betalen de bewoners naar eigen zeggen een hoger tarief voor warmte dan de 

maximumprijs zoals deze door ACM is vastgesteld. Verder hebben de bewoners gevraagd om 

een eerlijke meting van de aan hen geleverde energie. Tot slot willen zij deze meetgegevens 

van Vestia geleverd krijgen.  

5 Onderzoek en rapport van de Directie Energie  

17. Naar aanleiding van de uitspraak van het CBb heeft DJZ aan DE gevraagd onderzoek te doen 

op grond van het handhavingsverzoek uit 2014.  

18. Voor het verloop van het onderzoek door DE verwijst ACM naar paragraaf 3.1 van het 

onderzoeksrapport. In deze paragraaf zijn de verschillende stappen omschreven. Ook is in 

deze paragraaf opgenomen welke informatie bij Vestia en de bewoners is opgevraagd.  

19. Onderzoeksbureau Greenvis B.V. (hierna: Greenvis), heeft onderzoek gedaan naar de 

aannemelijkheid van de gegevens die zijn aangeleverd door Vestia. Greenvis heeft op 21 juli 

2016 haar ‘Second opinion onderbouwing warmtetarief, beoordeling methode en resultaten 

warmtetarief Vestia’ (hierna ook: Second opinion Greenvis) aan ACM uitgebracht.
1
  

20. DE heeft op 1 september 2016 op grond van haar bevindingen en de beoordeling door 

Greenvis een onderzoeksrapport uitgebracht. Kort samengevat komt hieruit het volgende naar 

voren: 

21. Getoetst is of het vastrecht dat Vestia in rekening brengt de maximumprijs uit de Warmtewet 

heeft overschreden. Om dit te kunnen toetsen is een onderscheid gemaakt tussen het leveren 

van warmte en koude door Vestia. De maximumprijs van ACM heeft immers alleen betrekking 

op het warmtedeel. Vestia heeft aangegeven dat twee-derde van het door haar in rekening 

gebrachte tarief betrekking heeft op de levering van warmte en een-derde van het tarief ziet 

op de levering van koude. Deze verdeling wordt volgens Greenvis aannemelijk geacht.  

                                                        
1
 Dossierstuk 29: Second opinion Greenvis. 
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22. De maximumprijs bestaat uit een vastrecht deel en een verbruiksafhankelijk deel dat bestaat 

uit een prijs per Gigajoule (hierna: GJ). Voor 2016 bedroeg het vastrecht € 276,13 en het 

verbruiks afhankelijke tarief € 22,66 per GJ.  

23. Vestia brengt geen verbruiksafhankelijk tarief per GJ in rekening. Vestia overschrijdt de 

maximumprijs niet als het totaal bij de verbruiker in rekening gebrachte bedrag niet meer is 

dan het vastrecht van € 276,13 plus € 22,66 per gebruikte GJ. Getoetst is bij welk verbruik per 

woning Vestia de maximumprijs overstijgt. Daarbij is uitgegaan van het verbruik van een 

woning conform de EPC-berekening (Energie Prestatie Coëfficiënt, ook wel de 

energiezuinigheid) en bij een optimaal werkende warmtepomp. Voor de verschillende typen 

woningen blijkt dat Vestia zelfs in deze situatie de maximumprijs niet overschrijdt. In het 

onderzoeksrapport wordt geconcludeerd dat de door Vestia in rekening gebrachte tarieven 

voor de levering van warmte het maximumtarief van de Warmtewet niet overschrijden. De 

berekeningen zijn hieronder samengevat:  

 

Tarief  

ACM 

Vastrecht  € 276,13  

(onderdeel A) 

   

 Verbruikers afhankelijk 

deel  

€ 22,66 per GJ    

Type 

Woni

ng 

Tarief Vestia Tarief Vestia 

(warmtedeel – 

onderdeel B) 

Verbruiks 

afhankelijk deel (B - 

A) 

Overschrijding 

maximaal tarief bij  

Optimaal verbruik 

per woning  

A [VERTROUWELIJK]  [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

B [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

(tussenwoning) 

[VERTROUWELIJK 

(hoekwoning)  

C [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

(tussenwoning) 

[VERTROUWELIJK] 

(hoekwoning) 

D [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] [VERTROUWELIJK] 

 

24. Tot slot is in het onderzoeksrapport geconstateerd dat Vestia niet periodiek 

verbruiksgegevens aan de bewoners levert. Op grond van het Besluit factuur en verbruik en 

op grond van de Warmtewet is Vestia verplicht om in ieder geval één keer per jaar een 

overzicht te geven van de verbruikte warmte door de bewoners. Daaruit volgt dat Vestia artikel 

4, lid 1, sub b, en artikel 6 van het Besluit factuur en artikel 2, lid 2, van de Warmtewet heeft 

overtreden. 
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6 Zienswijze van partijen  

25. In onderstaande paragrafen zijn de zienswijzen van zowel de bewoners als Vestia 

weergegeven. Daarbij heeft ACM zowel de standpunten uit de eerdere besluitvorming 

opgenomen alsmede de standpunten die tijdens het onderzoek en in het kader van de 

hoorzitting op 16 november 2016 naar voren zijn gebracht.  

6.1 Bewoners 

26. De bewoners vinden dat de Warmtewet op hen van toepassing is. Het water dat Vestia via het 

Bronnet aan hen levert valt onder de wettelijke definitie van warmte. Hieruit volgt dat het Niet 

Meer Dan Anders principe (hierna: NMDA) ook van toepassing is op warmtelevering vanuit 

een Bronnet. Dit geldt ook voor de situatie waarbij laagwaardige warmte uit een Warmte-

Koude Opslag (hierna: WKO) door een warmtepomp wordt verpompt naar de woning. Het 

CBb heeft volgens de bewoners ook als zodanig beslist. Omdat een WKO onlosmakelijk is 

verbonden met een warmtepomp, is er bovendien sprake van één infrastructuur. Dit betekent 

dat kosten zoals onderhoud, kapitaallast en het stroomverbruik van de warmtepomp in de 

NMDA-prijs moeten worden meegenomen. De aflevering van warmte vindt volgens hen dan 

ook niet vóór de warmtepomp plaats maar erna. 

27. Ten aanzien van de splitsing van het tarief in warmte- en koudelevering merken de bewoners 

op dat conclusies uit het onderzoeksrapport van DE onjuist zijn.  Ten onrechte is bij de 

berekening van het koudedeel geen rekening gehouden met de hogere aansluitbijdrage voor 

koeling die de bewoners in de aankoopsom van hun woning hebben betaald. Ook heeft Vestia 

het stroomverbruik van de warmtepomp bij koudelevering niet verrekend, waardoor al die tijd 

ten onrechte een hoger vastrechttarief is betaald. 

28. Verder zijn de bewoners van mening dat Vestia verplicht is meetgegevens over de geleverde 

warmte te verschaffen. De bewoners willen bovendien gegevens over de prestatie en het 

stroomverbruik van de warmtepomp ontvangen en informatie over de temperatuurinstelling 

van de woonkamer. In tegenstelling tot hetgeen Vestia stelt, vinden de bewoners dat deze 

gegevens geleverd kunnen worden.  

29. Ook stellen de bewoners, bij schrijven van 8 februari 2017, dat zij al vragen hebben gesteld 

over de toegepaste NMDA en kostenverdeelsystematiek van Vestia op 1 en 30 juni 2011. 

Deze vragen zijn toen namens een aantal potentiële kopers van huizen in het project 

Hoogeland aan Ceres projecten, onderdeel van Vestia gesteld. De bewoners geven aan de 

huidige kostenverdeelsystematiek niet rechtvaardig te vinden.
2
  

30. Tot slot stellen bewoners dat Vestia in het contract ‘Overeenkomst Levering Bronwarmte’ 

duidelijk heeft opgenomen dat de werkelijke kosten met betrekking tot de warmtepomp 

worden verrekend met het vastrecht. Vestia dient zich hier dan ook aan te houden. Dat laatste 

geldt, vinden de bewoners, ook in verband met de veel hogere warmtevraag dan hen is 

voorgehouden in het contract en het EPC-rapport. 

                                                        
2
 Brief met kenmerk 2017300894:  reactie van de bewoners op de brief van Vestia d.d. 20 januari 2017.  
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6.2 Vestia  

31. Vestia stelt dat de Warmtewet niet van toepassing is op de levering van bronwarmte. Volgens 

haar is de temperatuur van het geleverde product niet hoog genoeg. Er is immers een 

warmtepomp nodig om het water te verhitten naar een bruikbare temperatuur. Als de 

warmtebehoefte van de bewoners inhoudt dat er warm tapwater en warm water voor 

ruimteverwarming is, voldoet het geleverde dus niet aan het door het CBb gestelde criterium. 

32. Indien de Warmtewet toch van toepassing is dan zou handhaving volgens Vestia in strijd zijn 

met het legaliteitsbeginsel. De Warmtewet biedt immers onvoldoende basis om de levering 

van tussenproducten te beoordelen omdat de tariefstructuur hiervoor ongeschikt zou zijn. 

33. Vestia vindt bovendien dat zij voldoet aan de Warmtewet en dat het handhavingsverzoek 

daarom moet worden afgewezen. De elektriciteit die verbruikt wordt door de warmtepomp valt 

haar inziens buiten de maximumprijs. De leveringsgrens voor de warmte ligt namelijk voor de 

warmtepomp. Vestia merkt daarbij nog op dat de leveringsgrens ook volgens het CBb ligt bij 

een product van 12 graden Celsius, en dat is voor het water de warmtepomp heeft bereikt.  

34. Ten aanzien van de door de bewoners gevraagde meetgegevens merkt Vestia op dat zij deze 

gegevens niet verzamelt en dat dit ook niet tussen partijen is overeengekomen. Vestia 

beschikt alleen over gegevens om het netwerk te monitoren en te kunnen ingrijpen bij 

storingen.  

35. Vestia merkt verder op dat de gegevens die de warmtepomp verzamelt slechts een indicatie 

van het verbruik geven. Aan de hand van het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp en het 

rendement (de COP) kan worden berekend hoeveel GJ wel of niet verbruikt is. Op basis van 

deze indicatie zijn ook de tarieven beoordeeld. In de warmtepomp wordt dus slechts per 

functie (warmtapwater of verwarming) het elektriciteitsverbruik gemeten. Het plaatsen van een 

gigajoulemeter voegt naar de mening van Vestia niets toe. De Warmtewet verplicht hier ook 

niet toe, omdat het in dit geval zowel technisch onmogelijk als financieel onevenredig is.  

36. Ten aanzien van de door ACM op 22 december 2016 gestelde vraag over de 

kostenverdeelsystematiek geeft Vestia aan dat met de huidige vastrechttarieven een verdeling 

van de kosten wordt gemaakt die is gebaseerd op het vermogen van de warmtepomp. Dit 

vermogen is gebaseerd op de grootte en ligging van de woning. Hierbij gaat Vestia uit van een 

energetisch goed renderend systeem en aansluiting van alle woningen in het plangebied. 

Vestia stelt dat dit een kostenverdeelsystematiek is, die ook inzichtelijk is. Zij stelt voorts dat 

de bewoners nimmer gevraagd hebben naar een onderzoek van de redelijkheid van de 

verdeling. 

37. Voor zover in artikel 2, tweede lid, van de Warmtewet wordt gesproken over een 

gespecificeerde nota met betrekking tot de geleverde diensten, wordt daarmee, volgens 

Vestia, een afrekening bedoeld. Een dergelijke afrekening bevat niet meer dan twaalf maal de 

maandelijkse betalingen of te wel het vastrecht. Het jaarlijks verstrekken van de gegevens  
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omtrent de verbruikte hoeveelheid warmte of een indicatie daarvan voegt niets toe aan wat de 

bewoners al weten.  

7 Juridisch kader  

38. Voor een overzicht van alle relevante wetsartikelen verwijst ACM naar bijlage 1 bij dit Besluit.  

8 Feiten/Handelspraktijk Vestia 

39. Voor een overzicht van de relevante feiten en de handelspraktijk van Vestia verwijst ACM 

naar hoofdstuk 3.2 van het onderzoeksrapport van DE. Deze feiten en de handelspraktijk zijn 

door partijen niet betwist.  
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9 Beoordeling 

40. Hierna beslist ACM in opdracht van het CBb opnieuw op het bezwaarschrift van de bewoners. 

ACM gaat daarbij tevens in op het handhavingsverzoek van 29 april 2014, met inachtneming 

van het onderzoeksrapport van DE alsmede de schriftelijke en mondelinge informatie die door 

bewoners en Vestia in deze procedure naar voren is gebracht. ACM neemt daarmee een 

nieuwe beslissing op bezwaar. Bij de beoordeling komen in elk geval de volgende vier 

onderwerpen aan de orde: toepassing van de Warmtewet (paragraaf 9.1), toetsing aan de 

maximumprijs (paragraaf 9.2), het beschikbaar stellen van meetgegevens (paragraaf 9.3) en 

tot slot naleving van het contract door Vestia (paragraaf 9.4).  

9.1 Toepassing Warmtewet 

41. In deze paragraaf bespreekt ACM of de Warmtewet van toepassing is op de levering van het 

water via het Bronnet van Vestia aan de bewoners.  

42. Het bezwaar van de bewoners dat het door Vestia geleverde water onder de wettelijke 

definitie van warmte valt is, gelet op de in hoofdstuk 4 weergegeven uitspraak van het CBb, 

gegrond. Het CBb heeft immers nadrukkelijk overwogen dat ook vormen van warmte met een 

lage temperatuur, zoals het geval is bij het Bronnet van Vestia, onder de Warmtewet vallen.  

43. Vestia stelt in dit kader dat de door haar geleverde warmte niet voldoet aan het door het CBb 

gestelde criterium, dat sprake is van warmte als de temperatuur hoog genoeg is om in de 

warmtebehoefte te voorzien. Vestia voert hiertoe aan dat de warmtebehoefte van de 

bewoners inhoudt dat er warm tapwater en warm water is dat geschikt is voor o.a. 

ruimteverwarming. Deze stelling berust naar het oordeel van ACM op een onjuiste 

interpretatie van de uitspraak. De warmtebehoefte waarop het CBb in overweging 3.4 van zijn 

uitspraak doelt, betreft de warmtebehoefte, zoals deze is overeengekomen tussen de 

leverancier en de verbruikers. In deze zaak blijkt dit uit artikel ii, bijlage 2 bij de overeenkomst 

levering bronwarmte. Hieruit volgt kort gezegd dat de geleverde warmte minimaal 11 en 

maximaal 16 graden Celsius bedraagt.  

44. Op grond van bovenstaande staat vast dat Vestia warmte levert in de zin van de Warmtewet 

aan de bewoners en daarmee is aan te merken als leverancier van warmte
3
.  

45. ACM verklaart het bezwaar van de bewoners tegen het bestreden besluit gegrond, voor zover 

dit ziet op de toepasselijkheid van de Warmtewet op de levering van water via het Bronnet van 

Vestia.  

                                                        
3
 Zie ook de feiten zoals opgesomd in hoofdstuk 3.2 van het onderzoeksrapport DE. 
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9.2 De maximumprijs  

46. In dit hoofdstuk beoordeelt ACM of het door Vestia in rekening gebrachte tarief voor de 

levering van het warmte voldoet aan de maximumprijs. Daartoe wordt eerst ingegaan op de 

uitleg van de Warmtewet door de bewoners en Vestia met betrekking tot deze maximumprijs. 

47. De bewoners stellen dat het Niet-Meer-Dan-Anders principe (hierna: NMDA-principe) waarop 

de maximumprijs is gebaseerd, inhoudt dat ACM bij deze toets niet alleen het maandelijkse 

tarief moet beoordelen maar ook de kosten voor de kapitaallast en onderhoud van de 

warmtepomp en elektriciteitskosten voor het verpompen van warmte moet meewegen. De 

bewoners voeren hiertoe aan dat het WKO-systeem en de warmtepomp één geheel vormen.  

48. ACM volgt deze stelling niet. De maximumprijs is op grond van artikel 5 Warmtewet beperkt 

tot de kosten die zien op de levering van warmte. Hieronder wordt verstaan ‘de fysieke 

beschikbaarstelling van warmte aan kleinverbruikers op het overdrachtspunt’. Het 

overdrachtspunt is het punt  waarop het warmtenet overgaat in de installatie van de 

verbruiker.
4
 Volgens artikel 1, aanhef en onder c van de Warmtewet maken installaties en 

hulpmiddelen die zijn gelegen in het  gebouw van de verbruiker en strekken tot toevoer van 

warmte, geen onderdeel uit van het warmtenet. De warmtepomp bevindt zich in de woning 

van de bewoners en zij zijn blijkens de leveringsovereenkomst bovendien eigenaar van de 

pomp. Vestia is dan ook slechts verantwoordelijk  voor de levering van bronwater tot voor de 

warmtepomp. ACM heeft zich in haar onderzoek dan ook terecht gericht op de levering van 

bronwater tot vóór de warmtepomp. Daarnaast wijst ACM er op dat de elektriciteit waarmee 

de warmtepomp wordt aangedreven niet door Vestia wordt geleverd maar door een 

elektriciteitsleverancier waarmee de bewoners zelf een leveringsovereenkomst hebben 

gesloten. Bij de beoordeling of Vestia de maximumprijs heeft overschreden zal ACM derhalve 

alleen het maandelijkse door Vestia in rekening gebrachte tarief meewegen.  

49. Vestia stelt dat handhaving door ACM in strijd zou zijn met het legaliteitsbeginsel omdat de 

Warmtewet onvoldoende wettelijke basis biedt om de levering van tussenproducten te 

beoordelen. Vestia acht de in de Warmtewet opgenomen tariefstructuur hiertoe ongeschikt.  

ACM volgt dit standpunt van Vestia niet. De Warmtewet regelt in artikel 5 de vaststelling van 

de maximumprijs voor de levering van warmte. Het Warmtebesluit bevat vervolgens nadere 

regels met betrekking tot de elementen en wijze van berekening van deze maximumprijs. In 

de Warmteregeling worden referentiewaarden vastgesteld voor een aantal factoren die nodig 

zijn bij de bepaling van de maximumprijs. De tariefstructuur waaruit de maximumprijs is 

opgebouwd is volgens ACM duidelijk, voorzienbaar en kenbaar. De structuur is bovendien 

toepasbaar op het Bronnet van Vestia. Dat de Warmtewet slechts uitgaat van de vaststelling 

van één voor alle situaties geldende maximumprijs voor de levering van warmte
5
 leidt niet tot 

een andere conclusie. 

                                                        
4
 TK 2002-2003, 29 048, nr. 3, p. 18 & 19.  

5
 TK 2004-2005, 29048, nr.9, p.41, alsmede TK, 2010-2011, 32839, nr 3, p. 14. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besluit openbaar 

 
1
0
/2

3
 

50. In het navolgende volgt de inhoudelijke beoordeling van de door Vestia aan de bewoners in 

rekening gebrachte tarieven aan de door ACM vastgestelde maximumprijs. 

9.2.1 Vaststelling warmtedeel 

51. Alvorens ACM het tarief kan toetsen aan de maximumprijs moet eerst worden bekeken welk 

deel van het geleverde water door Vestia ziet op warmte en welk deel op koude. De 

Warmtewet bepaalt immers alleen de prijs voor warmte. In het door Vestia gehanteerde tarief, 

is echter geen onderscheid tussen beiden componenten gemaakt. Vestia heeft op verzoek 

van ACM de verdeling van warmte- en koudelevering onderbouwd.
6
 Daarbij hanteert Vestia 

twee verschillende methodes.
7
 Een berekening op basis van het totaalverbruik warmte en 

koude, en een berekening op basis van vermeden kosten. Op basis van deze methodes komt 

Vestia tot een verdeling waarbij ongeveer een derde van de door haar in rekening gebrachte 

kosten valt toe te schrijven aan de levering van koud water. Om de betrouwbaarheid van deze 

conclusie te beoordelen heeft DE beide methodes voorgelegd aan onderzoeksbureau 

Greenvis
8
. 

Oordeel onderzoeksbureau Greenvis    

52. Uit het rapport van Greenvis volgt dat zij beide rekenmethodes voor het onderscheid tussen 

warmte en koude onvoldoende betrouwbaar acht. Om desondanks te kunnen toetsen of de 

verdeling van Vestia tussen warmte en koude aannemelijk is, heeft Greenvis het tarief voor 

het vastrecht van koude vergeleken met de tarieven van andere leveranciers met een WKO-

systeem.  

53. Hieruit blijkt dat van veertien andere WKO-systemen de gemiddelde tarieven voor koude 

uitkomen binnen een bandbreedte van € 84,- tot € 216,- per jaar. Op grond van de verdeling 

tussen warmte en koude van Vestia bedraagt het gemiddeld tarief voor koude van Vestia € 

[VERTROUWELIJK] Greenvis concludeert in haar rapport dat het tarief van Vestia voor koude 

niet in hoge mate afwijkt van vergelijkbare tarieven voor de levering van koud water. Op basis 

hiervan acht ACM de voorgestelde verdeling tussen warmte en koude van Vestia, waarbij een 

derde van het totale verbruik wordt toegeschreven aan koude, aannemelijk.   

54. Dat volgens de bewoners de koude levering breder moet worden beoordeeld omdat de 

aansluitbijdrage voor koude niet bij de berekening is meegenomen doet aan bovenstaande 

niet af. Een dergelijk aansluittarief (voor warmte of koude) maakt immers geen onderdeel uit 

van de (berekening van de) maximumprijs. Bovendien blijft de door Vestia voorgestelde 

verdeling ook los hiervan niet onaannemelijk. 

55. Ook de stelling van bewoners dat Vestia het stroomverbruik van de warmtepomp bij 

koudelevering had moeten verrekenen, leidt niet tot een ander oordeel. De elektriciteitskosten 

                                                        
6
 Dossierstuk 11, brief van ACM aan Vestia d.d. 25 april 2016: vragen  naar aanleiding van het gesprek van 14-04-16. 

7
 Dossierstuk 22, brief Vestia aan ACM van 6 juni 2016: aanvullende informatie namens Vestia energie m.b.t. 

handhavingsverzoek inzake Hoogeland.  
8
 Dossierstuk 29, Second  opinion Greenvis. 
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van de warmtepomp betalen de bewoners immers niet aan Vestia maar aan een 

elektriciteitsleverancier. Vestia is daarom niet verantwoordelijk voor de door bewoners 

gemaakte kosten voor elektriciteit, en deze kosten hoeven dan ook niet te worden 

meegenomen in de verdeling van het tarief in een warmte- en koudegedeelte.
9
 

9.2.2 Opbouw maximumprijs  

56. ACM stelt op grond van artikel 5, eerste lid, van de Warmtewet de maximumprijs vast die een 

leverancier ten hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Deze maximumprijs geldt 

dus voor alle leveranciers.
10

 De maximumprijs voor warmte is opgebouwd uit twee 

componenten.
11

 Een gebruiksonafhankelijk deel (ook wel: vastrecht) dat wordt uitgedrukt in 

euro’s, en een gebruiksafhankelijk deel dat wordt uitgedrukt in euro’s per GJ. Op grond van 

artikel 2, tweede lid, sub a jo. artikel 5, eerste lid van de Warmtewet toetst ACM of de 

maximumprijs als geheel is overschreden.
12

 Dit betekent voor deze zaak het volgende. 

i. Gebruiksonafhankelijke deel  

57. ACM heeft de prijs voor het vastrecht voor de jaren 2014, 2015 en 2016 vastgesteld op 

respectievelijk € 254,00, € 281,78 en € 276. Zoals uit het onderzoeksrapport volgt is het tarief 

dat Vestia in rekening brengt hoger dan het vastrecht zoals dat door ACM is vastgesteld.
13

 

Daarmee staat echter nog niet vast dat Vestia in strijd handelt met de maximumprijs als 

geheel. Uit het overwogene in randnummer 56 en het besluit in de ECO-maat zaak volgt 

namelijk dat een hoger vastrecht kan worden gecompenseerd met een lager tarief per GJ (het 

gebruiksafhankelijke deel). Of dat bij Vestia het geval is wordt hieronder besproken.  

ii. Gebruiksafhankelijke deel  

58. Vestia rekent geen tarief voor de hoeveelheid geleverde warmte. Om desondanks inzicht te 

krijgen in de hoeveelheid geleverde GJ per woning heeft ACM overzichten van leveringen 

van bronwarmte bij Vestia opgevraagd.
14

 Greenvis komt ten aanzien hiervan tot de 

conclusie dat die informatie slechts beperkt bruikbaar is.
15 

Redenen hiervoor zijn onder andere 

dat Vestia niet beschikt over meters of meetinrichtingen zoals bedoeld in de Warmtewet. 

Hierdoor is de informatie over de geleverde warmte niet geijkt. Verder maakt Vestia in haar 

overzichten geen onderscheid in tussenwoningen en hoekwoningen. Dit onderscheid is van 

belang om te kunnen bepalen hoeveel GJ nodig is voor ruimteverwarming. Ook merkt 

Greenvis op dat het verbruik van de hoek- en tussenwoningen in de wijk Hoogeland 

                                                        
9
 Zie ook randnummer 59 van het onderzoeksrapport van DE.  

10
 Zie noot 5.  

11
 Artikel 5, tweede lid onder b, Warmtewet.  

12
 Zie ook het besluit in de Eco-maat zaak. https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14174/Afwijzing-handhavingsverzoek-tegen-Eco-

Maat-Energie/,  
13

 Randnummer 61 van het onderzoeksrapport van DE . 
14

 Zie dossierstuk 11, brief van ACM aan Vestia d.d. 25 april 2016,dossierstuk 24, mail van ACM aan Vestia d.d. 8 juni 

2016 met nadere vragen, dossierstuk 22, brief Vestia aan ACM van 6 juni 2016 en dossierstuk 26 mail van Vestia aan 

ACM van 30 juni 2016 met nadere antwoorden. 
15

 Zie pagina 9 t/m 11 Second opinion Greenvis..  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14174/Afwijzing-handhavingsverzoek-tegen-Eco-Maat-Energie/
https://www.acm.nl/nl/publicaties/publicatie/14174/Afwijzing-handhavingsverzoek-tegen-Eco-Maat-Energie/


 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besluit openbaar 

 
1
2
/2

3
 

gemiddeld 70 procent respectievelijk 45 procent hoger is dan valt te verwachten op basis 

van EPC-berekeningen (de energiezuinigheid) van de woningen en de te verwachten 

prestaties van de warmtepompen die in de woningen aanwezig zijn.16
 

59. Greenvis geeft aan dat er in ieder geval aan  de maximumprijs wordt voldaan als het 

warmteverbruik boven de grenswaarde van 5,4 GJ (voor een tussenwoning zone B) en 7,6 GJ 

(voor een hoekwoning zone C) ligt. Greenvis heeft vervolgens voor deze twee type woningen 

bekeken wat het warmteverbruik zou zijn in de meest gunstige situatie. Daarvan is sprake als 

de warmtepomp perfect werkt en de warmtevraag volledig conform de EPC-berekening is. 

Voor tussenwoningen is dat een warmteverbruik van 8,6 GJ en voor hoekwoningen een 

warmteverbruik van 13,8 GJ. Nu deze waardes hoger liggen dan de grenswaardes van 5,4 en 

7,6 GJ concludeert Greenvis dat het aannemelijk is dat de door Vestia in rekening gebrachte 

tarieven voldoen aan de maximumprijs. 

60. In het onderzoeksrapport is getoetst wat dit voor de vier typen woningen (zone A-D) in 

Hoogeland betekent. Daarbij is eerst bepaald welk tarief voor warmtelevering Vestia per zone 

in rekening brengt. Vervolgens is van dit bedrag het vastrecht zoals vastgesteld door ACM 

afgetrokken. Zodoende resteert het verbruiksafhankelijk deel. Vervolgens is vastgesteld onder 

welke hoeveelheid afgenomen GJ het verbruik moet liggen, wil de maximumprijs 

overschreden zijn (de grenswaarden). De uitkomsten per zone zijn vervolgens vergeleken met 

het optimaal mogelijke verbruik per woning zoals door Greenvis is berekend (randnummer 

59). Hieruit blijkt dat het optimaal mogelijke verbruik per woning in alle zones boven de 

grenswaarden liggen.
17

 In het onderzoeksrapport komt DE op deze manier tot de conclusie 

dat het door Vestia berekende tarief de door ACM vastgestelde maximumprijs niet 

overschrijdt.  

61. ACM acht deze conclusie, gezien de rekenmethode van Greenvis en de toetsing door DE, 

aannemelijk. Zij neemt daarbij mee dat zowel Greenvis als de bewoners hebben aangegeven 

dat het verbruik van de woningen in de wijk Hoogeland hoger is dan valt te verwachten op 

basis van EPC-berekeningen (de energiezuinigheid) van de woningen en de te 

verwachten prestaties van de warmtepompen die in de woningen aanwezig zijn. Dat het 

tarief voor warmte dat door Vestia wordt gerekend op zichzelf boven het vastrecht uitkomt, 

zoals dat door ACM bij de berekening van de maximumprijs wordt gehanteerd, wordt door de 

geleverde GJ waarden gecompenseerd. Dit leidt tot de conclusie dat Vestia de maximumprijs 

zoals vastgesteld in artikel 2, derde lid onder a, van Warmtewet niet heeft overschreden.  

62. Op grond van het bovenstaande verklaart ACM het bezwaar van de bewoners dat Vestia in 

strijd handelt met de maximumprijs ongegrond. 

                                                        
16

 Eenzelfde standpunt werd reeds eerder door de bewoners ingenomen, zie o.a. de zienswijze van de bewoners t.b.v. 

de hoorzitting d.d. 16 november 2016.  
17

 Zie ook de tabel zoals opgenomen in randnummer 23 van dit besluit.  
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9.3 Beschikbaar stellen van verbruiksgegevens 

63. De bewoners stellen dat Vestia geen gegevens verstrekt over de geleverde warmte. Vestia is 

hiertoe echter volgens de bewoners wel verplicht.  

64. ACM wijst er, in lijn met het onderzoeksrapport, op dat Vestia op grond van artikel 2, tweede 

lid, van de Warmtewet ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende 

gespecificeerde nota aan de bewoners dient te verstrekken, met hierin informatie over de door 

haar geleverde dienst. Blijkens de parlementaire geschiedenis wordt de verbruiker met de 

nota in staat gesteld te controleren of de in rekening gebrachte prijs voor levering van warmte 

correct is. Hiervan maakt de door verbruiker van het warmtenet afgenomen en gemeten 

hoeveelheid warmte deel uit.
18

  De verplichting tot het verstrekken van een voldoende 

gespecificeerde nota volgt tevens uit het Besluit factuur, verbruiks- en indicatief 

kostenoverzicht energie (hierna: Besluit factuur en verbruik)
19

 waarin nadere regels zijn 

opgenomen over de inrichting van facturen en het verstrekken van gegevens over het verbruik 

van warmte. Op grond van artikel 2 van dit besluit dient een energieleverancier ten minste 

eenmaal per jaar een factuur aan een eindafnemer te verstrekken voor de afgenomen 

energie. Blijkens artikel 4, eerste lid, sub b van dit besluit dient een dergelijke factuur onder 

andere de totale hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode te bevatten.  

65. ACM constateerde in randnummer 43 dat de door Vestia geleverde dienst bestaat uit het 

leveren van warmte. Uit de hierboven aangehaalde regelgeving vloeit voort dat Vestia, anders 

dan zij stelt,
20

  ten minste jaarlijks een nota aan de individuele bewoners dient te verstrekken 

waaruit het aantal afgenomen GJ
21

 warmte door de individuele bewoner blijkt. Vestia heeft 

aangegeven niet periodiek verbruiksgegevens te leveren aan de bewoners.
22

 Nu op de 

hoorzitting is gebleken dat Vestia dergelijke gegevens inderdaad niet aan de individuele 

bewoners verstrekt en van mening is dat zij deze ook niet hoeft te verstrekken,
23

 concludeert 

ACM dat Vestia artikel 2, tweede lid van de Warmtewet jis. artikel 2 en 4, eerste lid, onder b 

van het besluit Factuur en Verbruik  vanaf het jaar 2014 heeft overtreden en thans nog 

overtreedt.  

66. ACM voegt hier aan toe dat, indien het individuele GJ-verbruik niet kan worden gemeten door 

middel van een meter, bijvoorbeeld omdat dit technisch onmogelijk is, het verbruik blijkens 

                                                        
18

 TK, 2003-2004, 29048, nr. 5, p. 6 en TK 2004-2005, 29048, nr 10, p. 11. 
19

 Staatsblad 2015, nr. 190: besluit van 21 mei 2015. 
20

 Vestia stelt  immers dat in artikel 2, tweede lid, van de Warmtewet slechts gedoeld wordt op een afrekening die niet 

meer dan twaalf maal de maandelijkse betalingen oftewel het vastrecht bevat, zie randnummer 37.  
21

 GJ volgt logischerwijs uit de opbouw van het maximumtarief en uit de toets of deze niet wordt overschreden.  
22

 Zie o.a. dossierstuk 26, Antwoord op aanvullende vragen mbt handhavingsverzoek inzake Hoogeland, antwoord op 

de tweede vraag. 
23

 Vestia heeft op de hoorzitting immers aangegeven dat zij de toegevoegde waarde voor de bewoners van het 

verstrekken van een indicatie van de geleverde warmte niet ziet en dat zij slechts maandelijks een factuur aan de 

bewoners verstrekt met daarop het vastrecht. 
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artikel 8a, tweede lid Warmtewet, op grond van een voor alle verbruikers inzichtelijke 

kostenverdeelsystematiek wordt berekend. Hieronder licht ACM dit punt toe. 

67. Een warmteleverancier dient binnen een redelijke termijn aan afnemers een individuele meter 

ter beschikking te stellen om inzicht te verstrekken in het actuele en daadwerkelijke 

warmteverbruik. Deze verplichting bestaat in ieder geval indien de verbruiker hierom heeft 

verzocht (artikel 8, tweede lid, onder a, Warmtewet). Als er geen individuele meter in de zin 

van voornoemd artikel is geplaatst dient het verbruik anderszins inzichtelijk te worden 

gemaakt. Dit kan aan de hand van een individuele warmtekostenverdeler (artikel 8a, eerste 

lid, Warmtewet), of indien dit niet efficiënt is, middels een voor alle gebruikers geldende 

kostenverdeelsystematiek (artikel 8a, tweede lid, Warmtewet).  

68. In de woningen van de wijk Hoogeland zijn geen individuele meters geplaatst. Vestia heeft 

aangevoerd dat de plaatsing van de meters in sommige gevallen technisch onmogelijk is en 

bovendien tot hoge kosten voor de bewoners zou leiden.
24

 Ook hebben bewoners hier niet om 

gevraagd. Voorts kunnen de in rekening gebrachte kosten, blijkens het onderzoeksrapport, 

niet worden gebaseerd op individuele warmtekostenverdelers. Wat resteert is de 

kostenverdeelsystematiek.  Alleen indien de bewoners over de gegevens op basis van deze 

systematiek beschikken, kunnen zij controleren of de maximumprijs voor warmte niet wordt 

overschreden.  

69. Vestia heeft in haar brief van 20 januari 2017
25

 aangegeven dat met de huidige 

vastrechttarieven een verdeling wordt gemaakt, gebaseerd op het vermogen van de 

warmtepomp, welk vermogen is gebaseerd op de grootte en ligging van de woning, uitgaande 

van een energetisch goed renderend systeem en aansluiting van alle woningen in het 

plangebied. Volgens Vestia is dat een kostenverdeelsystematiek en is deze ook inzichtelijk. 

De bewoners hebben in hun schrijven van 8 februari 2017 aan ACM aangegeven dat zij de 

huidige kostenverdeelsystematiek niet rechtvaardig vinden.
26

 

70. ACM constateert dat er sprake is van een kostenverdeelsystematiek die thans kenbaar is voor 

de bewoners. ACM doet hiermee geen uitspraak over de inhoud van deze 

kostenverdeelsystematiek. Verbruikers kunnen op grond van de Warmtewet eenmalig aan de 

leverancier verzoeken om een onafhankelijke deskundige te laten toetsen of de gehanteerde 

kostenverdeelsystematiek voldoet aan het eerste tot en met het vierde lid van artikel 8a van 

de Warmtewet. Verbruikers hebben, ook al hebben zij in voornoemd schrijven van 8 februari 

2017 aangegeven de huidige kostenverdeelsystematiek niet rechtvaardig te vinden, een 

dergelijk verzoek (nog) niet gedaan. Gezien vorenstaande heeft ACM  niet kunnen vast stellen 

dat er sprake is van een overtreding van artikel 8a van de Warmtewet. 

                                                        
24

 Zie o.a. p. 4 van het hoorzittingsverslag met kenmerk 2016207725.  
25

 Brief met kenmerk 2017300633. 
26

 Brief met kenmerk 2017300894:  reactie van de bewoners op de brief van Vestia d.d. 20 januari 2017, randnummer 7. 



 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

besluit openbaar 

 
1
5
/2

3
 

71. Het verstrekken van de door de bewoners gevraagde overige gegevens, zoals weergegeven 

in randnummer 28 wordt door de Warmtewet niet verplicht gesteld. De te verstrekken 

verbruiksgegevens op grond van de Warmtewet zien op de geleverde dienst namelijk de 

geleverde warmte. Gegevens over de werking en het elektriciteitsverbruik van de 

warmtepomp vallen hier buiten.
27

 

72. ACM verklaart het bezwaar van de bewoners voor zover dit ziet op het verstrekken van 

meetgegevens overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van de Warmtewet gegrond. Voor het 

overige verklaart ACM het bezwaar ongegrond.  

9.4 Naleving contract  

73. Volgens de bewoners handelt Vestia ten aanzien van meerdere punten in strijd met de 

‘Overeenkomst Levering Bronwarmte’. ACM is als bestuursorgaan niet bevoegd toe te zien op 

de naleving van civielrechtelijke overeenkomsten. Indien de bewoners de inhoud van de 

overeenkomst met Vestia en de naleving hiervan willen toetsen kunnen zij zich wenden tot de 

civiele rechter.  

74. Het bezwaar van de bewoners met betrekking tot de naleving door Vestia van de 

overeenkomst levering bronwarmte is ongegrond.    

10 Last onder dwangsom 

75. 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 de overtreder een last onder 

dwangsom op te leggen. 

76. Vestia heeft aangegeven de individuele bewoners geen gegevens te verstrekken waaruit het 

aantal (uit het Bronnet) afgenomen GJ warmte door de individuele bewoner blijkt. Vestia 

Energie heeft voorts laten blijken dat zij van oordeel is dat zij deze gegevens op grond van de 

Warmtewet niet hoeft te leveren, hetgeen de verwachting rechtvaardigt dat zij ook in de 

toekomst niet van plan is deze gegevens te verstrekken.  

77. ACM gelast Vestia daarom om binnen de begunstigingstermijn van dit besluit de 

geconstateerde overtreding van artikel art 2, tweede lid, Warmtewet jis. artikel 2 jo. artikel 4, 

eerste lid, onder b Besluit Factuur en Verbruik te beëindigen en beëindigd te houden. 

Daarnaast verbindt ACM aan de last een voorschrift inzake het verstrekken van gegevens aan 

ACM.
28

 

78. De last bestaat uit twee onderdelen met de volgende inhoud:  

                                                        
27

 Zie ook randnummer 48.  
28

 ACM is hiertoe bevoegd op grond van artikel 12r, eerste lid Instellingswet Autoriteit Consument en Markt. 
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1. Vestia verstrekt aan elk van de bewoners in de wijk Hoogeland die zijn aangesloten op 

het Bronnet van Vestia een nota waaruit het aantal (uit het Bronnet) afgenomen GJ 

warmte over de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 blijkt.  

Vestia dient deze last binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit te hebben 

uitgevoerd. Zodra Vestia Energie na afloop van de begunstigingstermijn geen uitvoering 

heeft gegeven aan dit onderdeel van de last, verbeurt zij een dwangsom van € 10.000.  

Voor elke volledige week daarna, dat Vestia Energie geen uitvoering heeft gegeven aan 

deze last verbeurt zij een dwangsom van € 10.000  met een maximum van € 150.000. 

Vestia verstrekt aan ACM binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit een 

geanonimiseerd voorbeeld van een nota, waaruit het aantal (uit het Bronnet) afgenomen 

GJ warmte over de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 blijkt. 

2. Vestia verstrekt met ingang van het jaar 2017 aan elk van de bewoners in de wijk 

Hoogeland die zijn aangesloten op het Bronnet van Vestia ten minste éénmaal per jaar 

een nota waaruit het aantal (uit het Bronnet) afgenomen GJ warmte door de 

desbetreffende individuele bewoner blijkt.  

Vestia dient deze last uiterlijk 31 maart 2018 te hebben uitgevoerd. Zodra Vestia  na 

afloop van de begunstigingstermijn geen uitvoering heeft gegeven aan dit onderdeel van 

de last, verbeurt zij een dwangsom van €10.000. Voor elke volledige week gerekend 

vanaf 1 januari 2018, dat Vestia Energie geen uitvoering heeft gegeven aan deze last, 

verbeurt zij een dwangsom van €10.000 met een maximum van €150.000. 

Vestia verstrekt aan ACM uiterlijk 31 maart 2018 een geanonimiseerd voorbeeld van 

een nota, waaruit het aantal (uit het Bronnet) afgenomen GJ warmte over het 

kalenderjaar 2017 blijkt.  
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79. Bij het bepalen van de hoogte van de dwangsommen houdt ACM er rekening mee dat 

Vestia de Warmtewet gedurende meerdere jaren heeft overtreden. Daarbij komt nog dat 

de overtreding van artikel 2, tweede lid, van de Warmtewet afbreuk doet aan één van de 

centrale doelstellingen van deze wet, namelijk het beschermen van gebonden afnemers. 

De bewoners zijn door dit nalaten van Vestia niet in staat te controleren of de in rekening 

gebrachte prijs voor de levering van warmte te hoog is. De hoogte van de dwangsommen 

staat naar het oordeel van ACM dan ook in verhouding tot de vastgestelde overtreding. 

ACM gaat ervan uit dat de hoogte van de dwangsom voor Vestia een voldoende prikkel 

zal zijn om aan deze lastgeving te voldoen. Gelet op de eerdere besluitvorming van ACM 

in deze zaak, ziet zij geen ruimte voor het opleggen van een bestuurlijke boete.  

80. ACM geeft de last onder dwangsom een looptijd van twee jaren. 

11 Dictum 

81. De Autoriteit Consument en Markt: 

I. Verklaart het bezwaar van de bezwaarmakers tegen het besluit van 13 mei 2014 

met kenmerk ACM/DE/2014/202770 gegrond voor zover dit ziet op: 

- de toepassing van de Warmtewet op de warmtelevering door Verantwoord Wonen 

B.V., handelend onder de handelsnaam Vestia Energie; 

- het verstrekken van verbruiksgegevens op grond van artikel, tweede lid, van de 

Warmtewet. 

II. Gelast Verantwoord Wonen B.V., handelend onder de handelsnaam Vestia Energie 

(hierna: Vestia) de geconstateerde overtreding te beëindigen en beëindigd te 

houden. Vestia dient aan elk van de bezwaarmakers die zijn aangesloten op het 

Bronnet van Vestia een nota te verstrekken waaruit het aantal (uit het Bronnet) 

afgenomen GJ warmte over de kalenderjaren 2014, 2015 en 2016 blijkt; 

III. Bepaalt dat Vestia binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit 

uitvoering heeft gegeven aan de onder II opgenomen last, zo niet dan verbeurt zij 

een dwangsom van €10.000. Voor elke volledige week daarna, dat Vestia geen 

uitvoering heeft gegeven aan de last verbeurt zij een dwangsom van €10.000 met 

een maximum van €150.000; 

IV. Verbindt aan de onder II opgenomen last het voorschrift dat Vestia aan ACM 

binnen zes weken na bekenmaking van dit besluit een geanonimiseerd 

voorbeeld verstrekt van een nota, waaruit het aantal (uit het Bronnet) afgenomen 

GJ warmte over het kalenderjaar 2016 blijkt; 

V. Gelast Vestia met ingang van het jaar 2017 aan elk van de bezwaarmakers die zijn 

aangesloten op het Bronnet van Vestia ten minste éénmaal per jaar een nota te 
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verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte door de desbetreffende 

individuele bewoner blijkt; 

VI. Bepaalt dat Vestia uiterlijk 31 maart 2018 uitvoering heeft gegeven aan de onder 

V opgenomen last, zo niet dan verbeurt zij een dwangsom van €10.000. Voor elke 

volledige week, te rekenen vanaf 1 januari 2018, dat Vestia Energie geen uitvoering 

heeft gegeven aan de last verbeurt zij een dwangsom van €10.000 met een 

maximum van €150.000; 

VII. Verbindt aan de onder V opgenomen last dat Vestia uiterlijk 31 maart 2018 een 

geanonimiseerd voorbeeld van een nota aan ACM verstrekt, waaruit het aantal 

afgenomen GJ warmte over het kalenderjaar 2017 blijkt; 

VIII. Verklaart het bezwaar van bewoners voor het overige ongegrond; 

IX. ACM stelt de looptijd van de last onder dwangsom vast voor de duur van twee 

jaren. 

 

Den Haag, 

 

 

De Autoriteit Consument en Markt, 

namens deze,  

 

 

 

W.g. 

drs. C.M.L. Hijmans van den Bergh MBA 

Bestuurslid 

 

 

 

 

 

 

  

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. 
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Bijlage 1: Juridisch Kader  

 

Warmtewet  

Artikel 1  

(….) 

 c. 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; 

 d. warmte: warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en 

huishoudelijk gebruik; 

 e. levering van warmte: de aflevering van warmte aan verbruikers; 

(..) 

g. verbruiker: een persoon die warmte afneemt van een warmtenet en een aansluiting heeft 

van maximaal 100 kilowatt; 

h. leverancier: een persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte; 

Artikel 2  

1. Een leverancier draagt zorg voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke 

voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening. 

2. Een leverancier verstrekt de verbruikers aangesloten op zijn warmtenet ten minste eenmaal 

per jaar een volledige en voldoende gespecificeerde nota met betrekking tot de door hem 

geleverde diensten. 

3. 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. 

 

Artikel 5 

1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten 

hoogste zal berekenen voor de levering van warmte. Van het besluit tot vaststelling van een 

maximumprijs wordt mededeling gedaan in de Staatscourant. 

2. De maximumprijs: 

d. is gebaseerd op de integrale kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het 

verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron. 

Deze kosten worden bepaald met de rendementsmethode; 

e. is opgebouwd uit een gebruiksafhankelijk deel, uitgedrukt in een bedrag in euro per 

gigajoule, en een gebruiksonafhankelijk deel uitgedrukt in een bedrag in euro. 

3. De maximumprijs treedt in werking op een door de Autoriteit Consument en Markt te 

bepalen datum en geldt tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding 

van het besluit tot vaststelling van de maximumprijs. Indien op 1 januari de maximumprijs 

voor dat jaar nog niet is vastgesteld, geldt de laatst vastgestelde maximumprijs tot de datum 
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van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de maximumprijs voor het volgende 

jaar. 

 

Artikel 8  

1. (…) 

2. Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn aan 

verbruikers en voor iedere eenheid een individuele meter ter beschikking wordt gesteld door 

middel van verhuur die het actuele warmteverbruik kan weergeven en die informatie kan 

geven over de tijd waarin sprake was van daadwerkelijk verbruik, wanneer: 

a. een verbruiker hierom vraagt, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk 

is of financieel niet redelijk is; 

b. een bestaande meter wordt vervangen, tenzij het ter beschikking stellen technisch 

onmogelijk is of niet kostenefficiënt is in verhouding tot de geraamde potentiële 

besparingen op lange termijn; 

c. een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw; 

d. een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd. 

3. Indien een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door een leverancier aan een 

verbruiker ter beschikking wordt gesteld, kan die verbruiker deze meter weigeren. In dat 

geval wordt door de leverancier een niet op afstand uitleesbare meter ter beschikking 

gesteld. 

4. Een leverancier leest meetgegevens van een verbruiker, die beschikt over een meetinrichting 

die op afstand uitleesbaar is, niet op afstand uit indien de verbruiker hierom verzoekt. 

5. Het tarief voor de meting van het warmteverbruik wordt vastgesteld op basis van het 

gewogen gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen van de gasmeter van de 

netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van het landelijk 

gastransportnet, voor het jaar t. 

6. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld omtrent de eisen 

waaraan een meetinrichting ten minste voldoet, waarbij ten aanzien van meetinrichtingen die 

op afstand uitleesbaar zijn in ieder geval regels worden gesteld ten aanzien van de 

beveiliging van meetgegevens. 

7. Het is anderen dan de desbetreffende leverancier verboden een taak uit te voeren als 

bedoeld in het eerste en tweede lid. 

Artikel 8a  

1. Indien de leverancier de aan de verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering 

van warmte niet baseert op een individuele warmtemeter als bedoeld in artikel 8, baseert hij, 

onverminderd artikel 8, tweede lid, de kosten met inachtneming van artikel 2, vierde lid, op 

individuele warmtekostenverdelers die het warmteverbruik van elke radiator meten, tenzij de 

installatie daarvan niet kostenefficiënt is. 

2. Indien de leverancier de aan de verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering 

van warmte niet baseert op een individuele warmtemeter of individuele 

warmtekostenverdelers, baseert hij de kosten met inachtneming van artikel 2, vierde lid, op 

een voor alle verbruikers inzichtelijke kostenverdeelsystematiek. 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2015-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel8
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2015-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2
http://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2015-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2
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3. De kostenverdeelsystematiek, bedoeld in het tweede lid, gaat uit van een binnen de 

technische en financiële mogelijkheden zo nauwkeurig mogelijke benadering van het 

werkelijke aandeel van het verbruik van de individuele verbruiker. 

4. In afwijking van het derde lid kunnen als onderdeel van de kostenverdeelsystematiek kosten 

van verbruik in het gemeenschappelijk belang en redelijke kosten voor uitvoering van de 

kostenverdeelsystematiek zelf aan individuele verbruikers worden toegerekend. 

5. De warmtekostenverdelers en andere technische voorzieningen voor benadering, meting of 

registratie van het aandeel van de individuele verbruiker in het totale verbruik, worden aan de 

hand van daarvoor gangbare technische normen geïnstalleerd en toegepast. 

6. Op daartoe strekkend verzoek van één of meer verbruikers laat de leverancier éénmalig door 

een onafhankelijke, voor zowel verbruiker als leverancier aanvaardbare deskundige 

onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de kostenverdeelsystematiek voor die verbruiker of 

verbruikers, voldoet aan het eerste tot en met vierde lid. De helft van de kosten van dit 

onderzoek komt voor rekening van de leverancier. 

7. Op daartoe strekkend verzoek van één of meer verbruikers laat de leverancier de werking 

van de warmtekostenverdelers controleren door een onafhankelijke, voor zowel verbruiker 

als leverancier aanvaardbare deskundige. De toedeling van de kosten van dit onderzoek 

tussen verbruikers en leverancier vindt plaats op basis van de conclusie van het onderzoek. 

8. Indien de verbruiker of verbruikers en de leverancier niet tot overeenstemming komen over 

de keuze van een voor beiden aanvaardbare deskundige dan kan de Autoriteit Consument 

en Markt worden gevraagd om deze aan te wijzen. 

9. De leverancier verleent aan het onderzoek de nodige medewerking. 

10. Indien bestaande technische voorzieningen als bedoeld in het vijfde lid worden vervangen, 

zorgt de leverancier dat de nieuwe voorzieningen van een type zijn waarvan een 

onafhankelijke deskundige aan de hand van daarvoor gangbare technische normen de 

deugdelijkheid heeft vastgesteld. 
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Artikel 8b  

Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld over:  

a. (…); 

b. (…); 

c. het verstrekken van gegevens over het verbruik van warmte; 

(…) 

Artikel 18  

1. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of 

krachtens deze wet de overtreder een last onder dwangsom opleggen. 

 

Warmtebesluit 

Artikel 2  

De maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een gebruiksafhankelijk en 

gebruiksonafhankelijk deel en wordt vastgesteld met inachtneming van de formule:  

Pmaxw = VKw + Pw * Ww 

waarbij: 

Pmaxw = de maximumprijs voor de levering van warmte in het jaar t; 

VKw = de vaste kosten in het jaar t, uitgedrukt in euro; 

Pw = de variabele kosten in het jaar t, uitgedrukt in euro per gigajoule; 

Ww = het jaarverbruik van de warmteverbruiker, uitgedrukt in gigajoule. 

  

Besluit factuur, verbruiks- en indicatief kostenoverzicht energie 

Artikel 1 

(…) 

Energieleverancier: leverancier (…) van warmte als bedoeld in artikel 1, onder h, van de 

warmtewet, of van koude; 

 

Artikel 2  

Een energieleverancier of een leverancier van brandstof verstrekt ten minste eenmaal per jaar 

een factuur aan een eindafnemer voor de afgenomen energie of voor de afgenomen brandstof. 

 

Artikel 4  

1. Een factuur van een energieleverancier bevat: 

a. de periode waarop de factuur betrekking heeft; 

b. de totale hoeveelheid afgenomen energie in de betreffende periode; 

(…) 
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Artikel 6  

Een energieleverancier verstrekt ten minste een keer per jaar een verbruiks- en indicatief 

kostenoverzicht aan een eindafnemer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


