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1. Samenvatting 

1. De Stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp en een aantal bewoners (hierna: 
verzoekers) hebben de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) verzocht handhavend 
op te treden tegen Stichting Vestia dan wel Verantwoord Wonen B.V. handelend onder de naam 
Vestia Energie (hierna: Vestia Energie). Als het om beide partijen gezamenlijk gaat dan spreekt 
de ACM over Vestia. Verzoekers stellen in het handhavingsverzoek dat Vestia verschillende 
bepalingen van de Warmtewet (hierna: Ww) overtreedt.  

 
2. Verzoekers stellen dat Stichting Vestia dan wel Vestia Energie onterecht geen vergunning heeft 

voor de levering van warmte en dat verbruikers tarieven betalen die niet overeenstemmen met 
het NMDA-principe (Niet Meer Dan Anders). Ook stellen verzoekers dat Vestia niet beschikt over 
een registratiesysteem voor klachten en storingen en dat niet voldaan is aan de verplichting om 
individuele meters te plaatsen. Verder zijn verzoekers van mening dat Vestia niet beschikt over 
een zorgvuldige bedrijfsvoering en eisen dat Vestia een onderzoeksrapport over de storingen in 
de warmtelevering met verbruikers moet delen. Verzoekers stellen tevens dat de waterkwaliteit in 
het warmtenet slecht is. De filters van de individuele warmtepompen (aan de kant van het 
warmtenet) raken, volgens verzoekers, steeds verstopt met vuil uit het warmtenet. Volgens 
verzoekers veroorzaken deze verstopte filters storingen in de warmtelevering. 

 
Betrouwbare levering  

3. Op basis van haar onderzoek komt de ACM tot de conclusie dat Stichting Vestia respectievelijk 
Vestia Energie artikel 2 lid 1 van de Warmtewet overtreedt. In dit artikel staat de hoofdtaak van 
een leverancier. Die moet zorgen voor een betrouwbare levering van warmte. Kenmerk van deze 
zaak is dat de bewoners een eigen warmtepomp in hun huis hebben staan. Vestia levert warmte 
tot aan die warmtepomp van een gemiddelde temperatuur van 12 graden Celsius. Het onderzoek 
van de ACM richtte zich vooral op het filter dat steeds maar verstopt zou zijn. Dit leidt voor 
bewoners tot problemen, omdat daardoor hun eigen warmtepomp niet meer goed functioneert. 
Daardoor krijgen zij niet op een betrouwbare manier warmte geleverd. Voor de ACM is 
voldoende aannemelijk dat de verstopping in het filter komen door oorzaken die in het 
warmtesysteem zijn gelegen, bijvoorbeeld doordat er vuil in het systeem zat of vanwege een 
slechte waterkwaliteit. Bovendien vindt de ACM dat Vestia hoe dan ook verantwoordelijk is voor 
het filter. Vestia heeft verzuimd deze verantwoordelijkheid te nemen.  

 
4. Om deze redenen gelast de ACM Stichting Vestia en Vestia Energie (onder regie van Stichting 

Vestia) om uiterlijk 1 oktober 2022 de overtreding van artikel 2 lid 1 van de Warmtewet te 
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beëindigen en beëindigd te houden door ervoor zorg te dragen dat het warmtesysteem zodanig 
functioneert dat sprake is van een betrouwbare levering van warmte. Dat betekent in ieder geval 
dat Vestia de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, reiniging en vervanging van de filters van 
verbruikers (voor zover het gaat om een verbruiker die onder de reikwijdte van de Warmtewet 
valt) op het warmtenet in Den Haag op zich moet nemen en storingen in het warmtesysteem 
dient op te lossen. Voorts dient Vestia voor 1 oktober 2022 een uitvoerbaar en gedegen 
herstelplan toe te sturen aan de ACM dat gevalideerd is door een onafhankelijke externe ter zake 
deskundige en waarin de structurele maatregelen zijn opgenomen die door Vestia zullen worden 
uitgevoerd om een betrouwbare levering van warmte te realiseren. Stichting Vestia moet een 
dwangsom betalen als Vestia dit onderdeel van de last niet uitvoert. Deze dwangsom kan 
oplopen tot € 300.000.  
In aanvulling op het bovenstaande dient Vestia alle structurele herstelmaatregelen zoals 
opgenomen in het gevalideerde herstelplan uiterlijk 1 oktober 2023 te hebben afgerond. 
Stichting Vestia moet een dwangsom betalen als Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie 
(onder regie van Stichting Vestia) dit onderdeel van de last niet uitvoert. Deze dwangsom kan 
oplopen tot € 700.000.   

 
Jaarnota 

5. De ACM komt tevens tot de conclusie dat Vestia in strijd handelt met artikel 1 lid 2 Warmtewet 
door geen jaarnota aan de verzoekers te verschaffen. De ACM gelast de Stichting Vestia 
respectievelijk Vestia Energie (onder regie van Stichting Vestia) voor het jaar 2021 aan de 
verbruikers op het warmtenet in Den Haag, voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van 
de Warmtewet vallen, een nota te verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte voor 
2021 blijkt met daarbij een onderbouwing van het verbruik voor dat jaar. Stichting Vestia moet 
een dwangsom betalen als Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie de last niet uitvoert. De 
dwangsom kan oplopen tot € 250.000.  
Daarnaast gelast de ACM Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie met ingang van het jaar 
2022 aan elk van de verbruikers op het warmtenet in Den Haag, voor zover deze verbruikers 
onder de reikwijdte van de Warmtewet vallen, ten minste éénmaal per jaar een nota te 
verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte door de desbetreffende individuele 
verbruiker blijkt. De ACM bepaalt dat Vestia uiterlijk 12 februari 2023 uitvoering moet hebben 
gegeven aan de last, voor zover het gaat om de jaarnota van het jaar 2022. Zo niet dan verbeurt 
Stichting Vestia een dwangsom voor elke volledige week dat Stichting Vestia respectievelijk 
Vestia Energie geen uitvoering heeft gegeven aan de last. De dwangsom kan oplopen tot  
€ 150.000. 

 
Plaatsen meters  

6. De ACM komt daarnaast tot de conclusie dat Vestia artikel 8, tweede lid Warmtewet overtreedt. 
 
7. De aansluitingen van de verbruikers zijn voor 1 januari 2014 opgeleverd. Er geldt voor deze 

aansluitingen op basis van artikel 8 Warmtewet derhalve geen algemene verplichting individuele 
meters aan de verbruikers ter beschikking te stellen. Enkel indien een verbruiker hierom 
verzoekt, kan Vestia verplicht zijn om een individuele meter ter beschikking te stellen. De 
verzoekers geven aan dat zij een dergelijk verzoek hebben gedaan. Vestia heeft in haar 
zienswijze ontkent dat zij verzoeken voor het plaatsen van een meter heeft ontvangen. Op 
voorhand geeft Vestia aan dat zij eventuele verzoeken gaat afwijzen vanwege technische en 
financiële redenen. Vestia stelt, zonder nader bewijs, dat het plaatsen van een meter 
redelijkerwijs niet van Vestia kan worden verlangd. Een dergelijke weigering is volgens de ACM 
in strijd met de Warmtewet. 
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8. De ACM legt Vestia om deze reden het onderstaande op. Stichting Vestia moet een dwangsom 
betalen als Vestia de onderstaande lasten niet uitvoert. De dwangsom kan oplopen tot                
€ 250.000: 

• Vestia dient binnen zes maanden na bekendmaking van dit besluit individuele meters te 
plaatsen bij de verzoekers. Hierbij geldt dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie met 
de Stichting Duindorp of de verzoekers kan overleggen welke bewoners een meter willen 
waarbij de Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie de verzoekers wijst op meetkosten.  

• Vestia dient binnen twee maanden na bekendmaking van dit besluit de verbruikers op het 
warmtenet te informeren over de uitkomst van dit besluit en het feit dat Stichting Vestia 
respectievelijk Vestia Energie op verzoek meters kan plaatsen.  

• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie stuurt de ACM binnen twee maanden na 
bekendmaking van dit besluit een kopie van dat bericht en de bijhorende verzendlijst.  

• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient de ACM uiterlijk zes maanden na 
bekendmaking van dit besluit te informeren, aan de hand van de verzendlijst, over het 
daadwerkelijke aantal meters dat zij heeft geplaatst, inclusief de (schriftelijke) verzoeken tot 
plaatsing, met daarbij een schriftelijke verklaring van bewoners die het plaatsen van de meter 
hebben geweigerd. 

 
9. Nu het verbruik niet is gemeten constateert de ACM dat Vestia op dit moment een 

kostenverdeelsystematiek hanteert. De kostenverdeelsystematiek is bedoeld als alternatief voor 
het meten van het verbruik van warmte door verbruiker met als doel een zo nauwkeurig 
mogelijke benadering van het werkelijke aandeel van het verbruik te geven. Verbruikers kunnen 
eenmalig aan de leverancier verzoeken een onafhankelijke deskundige te laten toetsen of de 
gehanteerde kostenverdeelsystematiek voldoet aan de Warmtewet. Verzoekers hebben een 
dergelijk verzoek niet gedaan. Daarmee wijst de ACM het verzoek op dit onderdeel af.  

 
Onderzoeksrapport 

10. De ACM wijst het verzoek tot handhaving af voor zover de verzoekers inzage eisen in het 
onderzoeksrapport zoals dat is opgesteld in opdracht van Vestia. Uit de Warmtewet volgt niet dat 
een leverancier een dergelijke rapport over de werking van haar systeem aan verbruikers hoeft te 
overleggen. Ook ziet de ACM in de Warmtewet geen grond Vestia te dwingen om inzage te 
geven in de kosten en de baten zoals de verzoekers eisen. 

 
NMDA-principe 

11. De ACM wijst het verzoek tot handhaving af voor zover dit ziet op de stelling van de verzoekers 
dat zij meer moeten betalen dat het niet-meer-dan-anders-principe (NDMA-principe). Vestia 
overtreedt pas de Warmtewet als deze een tarief in rekening brengt dat hoger is dan de 
maximumprijs zoals de ACM dat vaststelt. Verzoekers kunnen niet direct een beroep doen op het 
NMDA-principe en individuele verbruikers kunnen geen rechten ontlenen aan het NMDA-
principe.  

 
Vergunning en bedrijfsprocessen 

12. Voor zover verzoekers klagen over de vergunning van Vestia is de ACM van oordeel dat de 
verzoekers geen belanghebbende zijn. Een warmteleverancier moet met of zonder een 
vergunning voldoen aan de bepalingen van de Warmtewet. De bewoners zijn dus altijd 
beschermd door de Warmtewet. De bewoners hebben er geen rechtstreeks belang bij dat Vestia 
een vergunning heeft. Vestia heeft al wel met de ACM contact gelegd over een vergunning. In 
een vergunningenproces beoordeelt de ACM de klachtenregistratie en de zorgvuldige 
bedrijfsvoering. De ACM acht het niet meer doeltreffend en doelmatig om op dit moment 
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onderzoek te doen naar de zorgvuldige bedrijfsvoering (inclusief de klachtenregistratie). Om deze 
reden wijst de ACM dit onderdeel op grond van haar prioriteringsbeleid af.   

 

2. Verloop van de procedure 

13. Op 24 maart 2021 heeft de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een verzoek tot 
handhaving ontvangen van Stichting Duurzaam en Energiek wonen Duindorp (hierna: Stichting 
Duindorp) en 41 aangesloten verbruikers (hierna: verzoekers).1 In het verzoek vragen de 
verzoekers de ACM handhavend op te treden tegen Vestia. De ACM gaat ervan uit dat het 
verzoek is gericht tot het handelen van Stichting Vestia en Verantwoord Wonen B.V. handelend 
onder de naam Vestia Energie (hierna: Vestia Energie) wegens overtreding van de Warmtewet. 
Beide partijen gezamenlijk haalt de ACM aan als Vestia.   

 
14. Per brief van 31 maart 2021 heeft de ACM Vestia Energie om een reactie op het 

handhavingsverzoek verzocht.2 Op verzoek van Vestia Energie heeft de ACM op 5 april 2021 
uitstel verleend op de eerder gestelde reactietermijn. Op 22 april 2021 heeft de ACM de 
zienswijze van Vestia Energie op het handhavingsverzoek ontvangen.3 

 
15. Per brief van 19 mei 2021 heeft de ACM verzoekers medegedeeld de beslistermijn te verlengen 

met zestien (16) weken, conform artikel 4:14, derde lid van de Algemene wet bestuursrecht 
(hierna: Awb). 

 
16. Op 12 juli 2021 heeft de ACM in het kader van het onderzoek aanvullende vragen aan 

verzoekers gesteld.4 Per e-mail van 22 juli 2021 hebben verzoekers de aanvullende vragen 
beantwoord.  

 
17. Per brief van 13 juli 2021 heeft de ACM een informatieverzoek aan Vestia Energie verstuurd.5  

Hierop heeft Vestia Energie per e-mail van 21 juli 2021 gereageerd met het verzoek om 
verlenging van de beantwoordingstermijn. Per e-mail heeft de ACM Vestia Energie medegedeeld 
de beantwoordingstermijn te verlengen met vijf (5) weken, conform artikel 4:14, derde lid van de 
Awb.6   

 
18. Per e-mail van 30 augustus 2021 heeft de ACM verzoekers medegedeeld de beslistermijn 

nogmaals te willen verlengen tot 24 december 2021.7 Verzoekers hebben per e-mail van 31 
augustus 2021 akkoord gegeven hierop.8  

 

 
1 Kenmerk ACM: ACM/IN/597270. 
2 Kenmerk ACM: ACM/UIT/551340. 
3 Kenmerk ACM: ACM/IN/608999. 
4 Kenmerk ACM: ACM/UIT/558246. 
5 Kenmerk ACM: ACM/UIT/558033. 
6 Kenmerk ACM: ACM/UIT/558974. 
7 Kenmerk ACM: ACM/UIT/560798. 
8 Kenmerk ACM: ACM/IN/642775. 
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19. Per brief van 3 september 20219 heeft Vestia Energie gereageerd op het informatieverzoek d.d. 
13 juli 2021 van de ACM. Op 29 september 202110 heeft Vestia Energie aanvullende informatie 
aangeleverd. 

 
20. Op 26 november 2021 heeft Vestia Energie op verzoek van de ACM nadere informatie 

aangeleverd.11 In haar reactie op dit verzoek heeft Vestia Energie onder andere aangegeven dat 
Vestia Energie alleen warmteleverancier is voor een beperkt aantal straten in de wijk Duindorp. 
Volgens Vestia Energie is Stichting Vestia de verantwoordelijke leverancier voor de bewoners in 
de naastgelegen straten.  

 
21. Op 20 december 2021 heeft de ACM aan Stichting Vestia laten weten dat de ACM de Stichting 

Vestia betrekt in haar onderzoek.12 Op 14 en 15 januari 2022 heeft Stichting Vestia hierop 
gereageerd en heeft daarbij aanvullende informatie aangeleverd.13  

 
22. Op 5 januari 2022 hebben de verzoekers aanvullende informatie aan de ACM aangeleverd.14 Op 

24 januari 2022 hebben de verzoekers hun reactie gestuurd op het overzicht van de feiten zoals 
de ACM dat aan verzoekers heeft toegestuurd.15 Op 2 en 3 februari 2022 hebben verzoekers 
nadere informatie aangeleverd.16  

 
23. Op 1 april 2022 heeft de ACM het concept-besluit aan de verzoekers respectievelijk Vestia 

gestuurd met het verzoek zich uit te laten over de uitvoerbaarheid van de last. Beide partijen 
hebben op 7 april 2022 gereageerd.17 

 

3. Overzicht van de feiten 

3.1. Het systeem van verwarming  

Levering van warmte 
24. In de wijk Duindorp in Scheveningen, Den Haag, worden op dit moment circa 800 koop- en 

huurwoningen van warmte en koude voorzien met een warmte-koude opslagsysteem met 
zeewater regeneratie (hierna: ZWKO). Het warmtesysteem is voor een groot deel aangelegd 
door Stichting Vestia. Stichting Vestia is een woningbouwcorporatie die warmte levert aan haar 
huurders en een (groot) deel van de kopers van woningen. Deze koopwoningen bevinden zich in 
de blokken/fasen Zeemeeuw Fase I, Duinstrip Fase III, Duinstrip Fase IV en Flakkeesestraat 
Fase V. Vestia Energie is betrokken geweest bij de laatste fase van de herontwikkeling van het 
onderdeel van de wijk Duindorp Zeemeeuw Fase II. Het gaat dan om de straten 
Zeezwaluwstraat, Pluvierstaat, Houtrustweg, Gruttostraat en Hof van Scheveningen. Vestia 

 
9 Kenmerk ACM: ACM/IN/644029. 
10 Kenmerk ACM: ACM/IN/648542. 
11 Kenmerk ACM: ACM/IN/662138. 
12 Kenmerk ACM: ACM/UIT/567632. 
13 Kenmerk ACM: ACM/IN/671119 en ACM/IN/671117. 
14 Kenmerk ACM: ACM/IN/668621. 
15 Kenmerk ACM: ACM/IN/673275. 
16 Kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163. 
17 Kenmerk ACM: ACM/IN/689262 en ACM/IN/689262. 
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Energie is dus aanlegger van het warmtenet in het blok Zeemeeuw Fase II en leverancier voor 
een deel van de verbruikers op het warmtenet.18  

 
25. Stichting Vestia is 100% aandeelhouder van Vestia Energie. Stichting Vestia en Vestia Energie 

hebben dezelfde natuurlijke persoon als bestuurder. 
 
26. De woningen zijn aangesloten op een warmtenet van Vestia. De Stichting Duindorp 

vertegenwoordigt in totaal 41 bewoners van koopwoningen. Van 38 bewoners heeft de ACM per 
mail een machtiging ontvangen dat de Stichting Duindorp namens de betreffende bewoner op 
kan treden. De betreffende bewoners zijn woonachtig in de onderstaande straten.19 De drie 
bestuurders van de stichting zijn eveneens aangesloten op het warmtenet van Vestia: 

Zeezwaluwstraat: 6 bewoners 
Pluvierstraat: 2 bewoners 
Hof van Scheveningen: 8 bewoners 
Markensestraat: 6 bewoners 
Walchersestraat: 6 bewoners 
Wieringsestraat: 3 bewoners 
Meeuwenstraat: 1 bewoner 
Flakkeesestraat: 1 bewoner 
Goereesestraat: 3 bewoners 
Bevelandsestraat: 2 bewoners 

 
27. Vestia levert warmte voor ruimteverwarming, -verkoeling en de verwarming van het tapwater.  

 
Technische beschrijving van het warmtesysteem20  

28. In de periode 2008 tot 2020 werd warmte en koeling in het warmtesysteem aangevoerd vanuit de 
Zeewaterwarmtecentrale (ZWWC). De ZWWC onttrok warmte aan zeewater dat op vijf meter 
diepte werd aangezogen. Het afgekoelde zeewater ging terug naar de zee en het verwarmde 
water werd vervolgens met een centrale warmtewisselaar overgedragen aan het distributienet 
oftewel het warmtenet. Op dit distributienet werden de individuele woningen van warmte en 
koude voorzien. In het distributienet werd gebruik gemaakt van zoet water. Indien de zee in de 
winter te koud was, werd het distributienet aanvullend verwarmd met centrale warmtepompen 
(eventueel aangevuld met noodverwarming). Het ZWWC-systeem werd tevens gebruikt om de 
woningen van koeling te voorzien. In de zomer werd deze koeling uit de zee gehaald. Als de zee 
in de zomer te warm was, werd er aanvullend gekoeld met tijdelijke koelmachines.    

 
29. Een warmte-koude opslagsysteem met zeewater regeneratie (hierna: ZWKO), die de 

zeewaterwarmtecentrale moet vervangen, wordt in 2022 in bedrijf gesteld. De ZWKO is een 
warmte en koude opslag installatie. De WKO-installatie slaat in de grond warmte en koude op, in 
de watervoerende lagen van de bodem. Om woningen in de zomer te koelen, wordt het water 
van de koude bronnen uit de bodem gehaald. In de winter wordt het water van de warme 
bronnen uit de bodem gehaald. De gebruikte bronnen liggen op een diepte van 250 meter. Om 
ervoor te zorgen dat de bronnen op de juiste temperatuur blijven, wordt thermische energie aan 
het zeewater onttrokken. Met warmtewisselaars en pompen wordt in de regeneratieruimte deze 
thermische energie overgedragen naar een separaat leidingentracé dat is gevuld met 
grondwater. De warmte wordt vervolgens gebruikt voor verkoeling of verwarming van de WKO 

 
18 Kenmerk ACM: ACM/IN/671119, ACM/IN/ 671117 en ACM/IN/662138. 
19 Kenmerk ACM: ACM/IN/615528. 
20 Kenmerk ACM: ACM/IN/608999, ACM/IN/644029, ACM/IN/671119, ACM/IN/ 671117 en ACM/IN/662138. 
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bronnen. Vanuit de warmtedistributiecentrale wordt de warmte vanaf de bronnen naar de 
woningen getransporteerd. In het distributienet of warmtenet waar de woningen op zijn 
aangesloten zijn in de afgelopen jaren geen aanpassingen doorgevoerd.  

 
30. Vanaf het warmtenet in de wijk Duindorp lopen verschillende aanvoer- en retourleidingen naar 

elke woning toe. Dit zijn de aansluitleidingen. 
 
Beschrijving van de individuele warmtepomp21 

31. In de woningen in de wijk Duindorp, waaronder de woningen van de bewoners die de Stichting 
Duindorp vertegenwoordigt, staat een individuele warmtepomp. De bewoners van de woningen 
die de Stichting Duindorp vertegenwoordigd zijn eigenaar van de individuele warmtepomp. In 
sommige andere koopwoningen is Vestia eigenaar van de warmtepomp en verhuurt Vestia deze 
aan de bewoner. In de huurwoningen is Vestia eigenaar van de warmtepomp.   

 
32. Vestia levert warmte aan de individuele warmtepomp in de woning van een gemiddelde 

temperatuur van 12 graden Celsius.  
 
33. Er zijn twee verschillende fabricaten van warmtepompen geplaatst, van verschillende type en 

grootte. De bewoners in de wijk hebben ofwel een ITHO warmtepomp (ongeveer 25% van de 
bewoners) ofwel een IVT warmtepomp (ongeveer 75%) in gebruik. Bij de bewoners in 
Zeemeeuwfase II zijn door Vestia Energie oorspronkelijk uitsluitend ITHO warmtepompen 
geplaatst.  

 
34. Elke individuele warmtepomp bestaat uit verschillende onderdelen zoals die hieronder, voor 

zover relevant, zijn beschreven.   
 
35. Aan de kant van het warmtenet van de individuele warmtepomp bevinden zich de uiteinden van 

de aansluitleidingen (aanvoer en retour) en aan de kant van de woningen bevinden zich de 
leidingen in de woning.  

 
36. Aan de kant van het warmtenet zit een apparaat dat de stroming van het water meet 

(‘flowsensor’). Dit apparaat detecteert of het water in het warmtenet voldoende stroomt. Aan de 
kant van het warmtenet zit een filter. De ‘flowsensor’ en het filter zitten aan de aansluitleidingen. 
Als het filter is verstopt dan betekent dit dat het water niet meer volledig kan doorstromen. Als het 
water niet of onvoldoende stroomt dan treedt er een beveiliging in werking die de warmtepomp 
uitschakelt. Hiermee stopt de warmtelevering. In de handleiding van de IVT warmtepomp staat 
dat een verbruiker van de warmtepomp in dat geval contact met de installateur moet opnemen 
als het filter aan de bronzijde, oftewel de kant van het warmtenet, moet worden gereinigd.  

 
37. Aan de kant van het leidingenstelsel in de woning zit een pomp die zorgt voor circulatie van het 

water in het leidingenstelsel in de woning en elektrische elementen die nodig zijn om de 
geleverde warmte van 12 graden op te warmen om geschikt te maken voor gebruik. De bewoner 
heeft een overeenkomst tot levering van elektriciteit gesloten met een energieleverancier en 
betaalt de elektriciteitsrekening.  
 

 
21 Kenmerk ACM: ACM/IN/644029 voor een technische beschrijving. 
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38. Aan de kant van het warmtenet is geen meter geplaatst om de geleverde warmte te meten. In de 
mails van de Stichting Duindorp in de periode januari – februari 2021 zijn vragen gesteld over het 
meten en is aan Vestia gevraagd waarom geen meters geplaatst zijn.22   

 
Onderzoek naar storingen in het warmtesysteem door Vestia Energie 

39. Op 20 oktober 2020 heeft Techniplan Adviseurs B.V. (hierna: Techniplan Adviseurs) in opdracht 
van Stichting Vestia een onderzoeksrapport uitgebracht naar de achtergronden c.q. oorzaken 
van de klachten van bewoners in de wijk Duindorp. Op 2 oktober 2020 heeft Techniplan 
Adviseurs de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de storingsmeldingen aan de hand 
van een PowerPoint presentatie met een groep bewoners gedeeld. Vestia was bij deze 
bijeenkomst niet aanwezig. 

 
40. Voor zover relevant staat in deze PowerPoint presentatie van 2 oktober 2020 onder andere het 

volgende:  
• “Grootste storing door uitval warmtepomp vanwege extreem koude zee (kerst 2017/2018), 

andere storingen vooral door incidenten (bliksem, wijkuitval elektriciteit*, slijpsel van nieuwe 
leidingen) en door te weinig koelvermogen (zomer 2019) (*: warmtepompen dan ook uit 
bedrijf) 

• Waterkwaliteit bemonsterd sinds 2010, waterbehandeling toegepast sinds 2013 
• Analyse van water vindt plaats voorafgaand aan waterbehandeling 

→ advies om analyse ook na de behandeling uit te laten voeren 
• ZWWC heeft centrale (slibstream)filters en straat-of blokfilters 

→ advies om maaswijdtegoed op elkaar af te stemmen en om het systeem automatische 
(voor-) meldingen te laten genereren 

• Waterkwaliteit nooit 100% te beheersen (bijv. kleine lekkages, molest, vullen/ vervuilen door 
bewoners, automatische ontluchters, zuurstofdiffusie) 

• Hoofdleidingen ‘te groot’, daardoor niet goed te spoelen, en mogelijk bezinksel (relatie met 
meer storingsmeldingen na heropstart?) 

• Water is enigszins agressief (pH waarde te laag), waardoor (stalen) leidingwerk mogelijk is 
aangetast, dit lijkt geen grote rol te spelen 

• Corrosieproduct magnetiet is gevormd, dit leidt tot ‘metaaldeeltjes’. Ter voorkoming/reductie 
is waterbehandeling en filtering toegepast. 

• Waterhardheid te hoog, dit leidt tot ketelsteen (zandkorrels) 
→ advies om waterkwaliteit (incl. vervuiling/filtering/bezinksel) nader te onderzoeken 
→ advies om nieuw leidingwerk (of bij een ‘breuk’) goed te laten reinigen (niet alleen 

spoelen) voorafgaand aan aansluiting/ingebruikname  
• Meldingen van bewoners vooral over storing warmtepomp, en meer van koop dan van 

huurwoningen. 
• Storingen vooral door te kleine flow over warmtepomp (zelfbescherming) 
• Oorzaak: daadwerkelijk te kleine flow (vervuiling of te weinig/geen flow vanuit centrale) of 

misdetectie te kleine flow (defect, sensorfout e.d.) 
• Vuile filters warmtepompen vooral door ‘vuil’ uit het ZWWC-net 
• Verantwoordelijkheid onderhoud koopwarmtepompen is aan bewoners, bij 

huurwarmtepompen wordt dat namens Vestia halfjaarlijks uitgevoerd 
• Eventuele verhoogde slijtage (o.a. slijpende werking magnetiet) moeilijk aantoonbaar 

(verwachte levensduur van 15 jaar) 
• Storing warmtepomp soms ook aan woningzijde (hogedruk, expansievat), bij koopwoningen 

is dat aan de bewoners zelf” 

 
22 Kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163. 
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41. In het onderzoeksrapport van 20 oktober 2020 heeft Techniplan Adviseurs haar definitieve 

bevindingen verwerkt. Het rapport zelf is niet integraal gedeeld met de bewoners. Voor zover 
relevant staan in het onderzoeksrapport de volgende conclusies opgenomen: 

 
“Waarschijnlijk zijn de storingen het gevolg van de watersamenstelling van het ZWWC-net van 
Vestia. Het water heeft jarenlang niet de gewenste chemische en microbiologische samenstelling 
gehad (en dat is nog steeds regelmatig het geval), met als gevolg dat het systeem vervuild was – 
en steeds verder vervuild raakte – met zwevende en niet-zwevende bestanddelen in het ZWWC-
water. In de laatste paar jaar is dat op diverse deelaspecten wel verbeterd, maar de 
waterkwaliteit is nog niet constant conform de door specialisten geadviseerde waarden. Daardoor 
is het waarschijnlijk dat vuil zich heeft afgezet op het leidingwerk c.q. bezonken is in grotere 
leidingdiameters (waar de watersnelheid laag is). 

 
Door die afwijkende watersamenstelling c.q. vervuiling zijn er twee mogelijke directe effecten 
ontstaan: 
• de filters van de individuele warmtepompen, en mogelijk ook de flowsensoren en andere 
componenten ervan, vervuilen sneller dan wenselijk, zodat tot wel vier keer per jaar reiniging 
noodzakelijk is. Dit leidt telkens tot storingen, en lijkt na vele jaren nog niet helemaal onder 
controle; 
• het is denkbaar dat er een verhoogde slijtage heeft opgetreden (vooral door zwevende 
vervuiling) van met name bewegende en zachte onderdelen zoals pompen en afdichtingen, met 
diverse defecte onderdelen tot gevolg. 

 
Minder direct merkbare effecten zijn ook denkbaar: Door corrosie en afzetting van vuil op de 
binnenzijde van het leidingwerk kan de weerstand van het leidingwerk plaatselijk zijn 
toegenomen, wat tot gevolg heeft dat er bij gelijke pompdruk een verminderde flow zal zijn. Ook 
dit kan leiden tot het sneller aanspreken van een flowstoring van een warmtepomp (dus als het 
warmtepompfilter nauwelijks vervuild is, kan er toch al een storing optreden).” 

 
42. In het onderzoek van Techniplan Adviseurs van 20 oktober 2020 staat het volgende vermeld 

omtrent de verschillende fabricaten warmtepompen die zijn toegepast: 
 

“Volgens de onderhoudsinstallateurs geeft het eerst toegepaste fabricaat IVT meer storingen, 
onder andere omdat deze gevoeliger zijn voor afwijkende temperaturen en (te lage) 
waterdebieten. Ook waren deze eerste warmtepompen (IVT’s) nog niet echt doorontwikkeld, en 
geven daarom relatief meer storingen. 

 
Ook wordt door hen opgemerkt dat de onderdelen van de IVT’s niet altijd voorradig zijn, en soms
  lange levertijden hebben. Om dit te verbeteren kan door Vestia overwogen worden om zelf 
onderdelen op voorraad te houden. 
 
Omdat de fabrikant van de IVT’s op enig moment failliet ging, is overgestapt op het fabricaat 
Itho.” 

 
43. In het rapport van Techniplan Adviseurs van 20 oktober 2020 staan foto’s waarop vuil water is te 

zien.  
 
44. In het rapport van Techniplan van 20 oktober 2020 staat omschreven dat de metingen van 

waterkwaliteit bedoeld zijn om te bekijken welke substanties er toegevoegd moesten worden aan 
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het water om de waterkwaliteit te verbeteren. Techniplan concludeert dat desondanks nieuwe 
meetwaarden niet binnen de grenzen liggen en dat het systeem langdurig een onvoldoende 
waterkwaliteit heeft gekend. Ook stelt Techniplan dat corrosie aan de binnenkant van de 
leidingen en vervuiling van het water plaats heeft kunnen vinden doordat deze situatie zich 
jarenlang voordeed.   

 
45. Op 12 juli 2021 heeft AVF Water in opdracht van Vestia metingen verricht in het water van het 

warmtenet. In het rapport van AVF Water staan waarden voor de verschillende onderdelen zoals 
de pH-waarde (zuurtegraad) en de hardheid van het water. In het rapport staat een grafiek met 
de uitkomsten van metingen tussen 2010 en 2021. Hieruit blijkt dat de pH-waarde vrijwel op elke 
meting onder de gewenste reikwijdte van 9-9.5 zit en de hardheid in de jaren nooit lager is 
geweest dan de gewenste waarde van 1 °dH (Duitse hardheid). Deze advieswaarden worden 
gegeven door AVF water zelf. Vanaf 2013 is de hardheid altijd hoger geweest dan 3 °dH. De 
conclusie van het rapport is dat de kwaliteit van het water in het systeem goed is. Er wordt 
opgemerkt dat de hardheid licht is gestegen. Ook wordt er opgemerkt dat de zuurtegraad een 
aandachtspunt is, deze mag niet verder dalen. 

 
Onderzoek naar storingen in het warmtesysteem door bewoners 

46. Het adviesbureau CMAG (die haar diensten aan de bewoners heeft aangeboden) heeft een 
rapportage gemaakt waarin drie analyses van de waterkwaliteit van het bronnetwater zijn 
opgenomen.23 Op foto’s 3 en 4 uit de rapportage is de filterbehuizing te zien waaruit de 
watermonsters zijn genomen. De filterbehuizing bevindt zich voor de warmtepomp. Het eerste 
watermonster is genomen op 31 januari 2020. Uit de rapportage blijkt dat Anodamine (die haar 
diensten aan de bewoners heeft aangeboden) de watermonsters heeft geanalyseerd op 17 
februari 2020. In de rapportage van Andomine, bijgevoegd aan het rapport van CMAG, staan 
verschillende waarden betreffende metingen van de waterkwaliteit (specifieke geleidbaarheid, 
zuurtegraad (pH), hardheid en het ijzergehalte). Anodamine geeft hierbij het volgende 
commentaar:   

 
“De pH is aan de lage kant voor een gesloten water systeem. Normaal gesproken is de pH in een 
dergelijk systeem tenminste 8.2-9 om corrosie te minimaliseren. Afhankelijk van andere 
parameters kan de pH waarde zelfs nog wat hoger worden. Hardheid is duidelijk aanwezig in het 
systeem. Het is onbekend waarmee het systeem wordt opgevuld. Hardheid kan bij verhoogde 
temperatuur afzetten als daar geen maatregelen voor genomen worden. Het ijzergehalte is hoog. 
Er zitten veel deeltjes in het systeem. Het grootste deel hiervan bestaat uit ijzeroxide. Een ander 
deel (wat zichtbaar was in het poeder sample) bestaat vermoedelijk uit kalkdeeltjes.” 

 
47. Als advies geeft Anodamine: 
 

“Een dergelijk systeem is nooit helemaal vrij van ijzer maar bij de heersende pH is de 
bescherming van het systeem niet goed. Het advies is om het systeem via een by-pass te filteren 
(deeltjes en ontharder) en daarnaast een kleine hoeveelheid corrosiebescherming te doseren om 
corrosie onder controle te houden. Als de corrosie onder controle is, zullen de warmtepompen 
ook langer meegaan aangezien de corrosieproducten worden aangewezen als een belangrijke 
oorzaak van de schade.” 

 
48. Een tweede watermonster is genomen op 17 juli 2020, deze is door Anodamine geanalyseerd op 

28 augustus 2020. CMAG merkt op basis van deze analyse op dat de uitslag vergelijkbaar is met 

 
23 Kenmerk ACM: ACM/IN/624985. 
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de watermonsters genomen door Vestia die zijn geanalyseerd door AVF Water. Anodamine 
merkt op dat de pH nog steeds lager is dan de richtlijnen die normaal gehanteerd worden en dat 
het ijzergehalte licht gedaald is sinds de vorige meting. Het advies blijft ongewijzigd ten opzichte 
van de vorige meting. 

 
49. Een derde watermonster is opgenomen op 9 maart 2021 en door Anodamine geanalyseerd op 

16 maart 2021. Additioneel is ook het fosfaatgehalte onderzocht in deze analyse. Anodamine 
concludeert dat zowel de pH als de hardheid hoger zijn dan bij de vorige meting. Het ijzergehalte 
is hoog en er is visueel veel microbiologie aanwezig in het water. Het advies blijft ongewijzigd ten 
opzichte van de vorige metingen.  

 
50. CMAG beschrijft dat Vestia reageert op de bevindingen dat het bronnetwater aan alle eisen 

voldoet en dat afwijkingen van de zuurtegraad tijdens een volgende onderhoudsbeurt 
gecorrigeerd zal worden. CMAG stelt dat er geen wettelijke eisen zijn maar dat AVF Water, het 
bedrijf dat waterkwaliteit analyses uitvoert voor Vestia, zelf uitvoerige richtlijnen heeft 
geformuleerd die als een geaccepteerde standaard worden gezien. Op de aanwezigheid van 
magnetiet (een corrosieproduct), graspollen en hoge kalkwaarden wordt door Vestia volgens 
CMAG niet gereageerd. CMAG concludeert het volgende:  

 
“Wij concluderen dat er geen proactief of correctief onderhoud wordt gepleegd en dat het zoeken 
naar oorzaken van defecten geen onderdeel uitmaakt van de te verwachten bedrijfsprocessen. 
Er ontstaat een beeld van een nonchalante benadering van in onze ogen potentieel ernstige 
tekortkomingen die tot permanente schade kunnen leiden of al hebben geleid van het Bronnet en 
decentrale warmtepompen.” 

 
51. Naast de CMAG rapportage hebben bewoners verschillende foto’s aangeleverd die betrekking 

hebben op het water en het filter in het warmtenet waarop vuil te zien is. 
 
52. Op verschillende foto’s van bewoners is vuil water te zien. Deze foto’s van bewoners zijn 

gemaakt in augustus 2020.24 
 
53. Op een foto van 19 augustus 202025 van de IVT warmtepomp staat de storing “flow beveiliging” 

aangegeven. In de handleiding staan twee verschillende mogelijke oorzaken en maatregelen 
omschreven: “filter vervuild. Maatregel: Filter bronzijde reinigen neem contact op met installateur” 
en “tijdelijke storing. Maatregel: Neem contact op met de installateur als de storing blijft 
voortduren”.  

 
54. Op een foto van 27 augustus 202026 van een bewoner van een storingsmelding op de IVT 

warmtepomp staat de storing “lage-drukschakelaar” aangegeven. In de handleiding van de 
warmtepomp staan verschillende oorzaken voor deze storing, waarvan twee te maken hebben 
met het broncircuit: “onvoldoende flow in het broncircuit waardoor ijsvorming in de 
warmtewisselaar optreedt. Maatregel: neem contact op met installateur” en “De pomp voor het 
broncircuit is gestopt of is op te lage snelheid ingesteld. Maatregel: Controleer of de pomp is 
gestopt of op te lage snelheid is ingesteld. ” Overige mogelijke oorzaken zijn: lucht in de cv-

 
24 Dit geldt voor 11 van de 16 foto’s uit de bestandsnaam en metadata van de foto’s. Deze foto’s zijn met hetzelfde type toestel 
gemaakt. Van de overige foto’s is niet af te leiden op welke datum ze zijn genomen.  
25 Kenmerk ACM: ACM/IN/626456. 
26 Kenmerk ACM: ACM/IN/624508. 
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installatie, verstopt filter aan de koude zijde, onvoldoende koelmiddel in het circuit of een defect 
expansieventiel.  

3.2. De overeenkomsten  

Overeenkomst Stichting Vestia  
55. Er zijn verschillende modelovereenkomsten overgelegd met betrekking tot de levering van 

warmte door Stichting Vestia. Stichting Vestia hanteert verschillende leveringsovereenkomsten 
warmte voor de verbruikers van de koopwoningen in de blokken/ fasen Zeemeeuw Fase I, 
Duinstrip Fase III en Duinstrip Fase IV en Flakkeesestraat Fase V. De leveringsovereenkomsten 
warmte zijn gesloten bij het ondertekenen van de koopovereenkomst. 

 
56. De ACM heeft het onderstaande ontleend aan de ontvangen modellen “Overeenkomst levering 

bronwarmte” van Vestia Den Haag Scheveningen, onderdeel van de Stichting Vestia Groep 
(hierna afzonderlijk aangeduid als: Overeenkomst Stichting Vestia; en gezamenlijk aangeduid 
als: Overeenkomsten Stichting Vestia).  

 
57. Stichting Vestia hanteert geen algemene voorwaarden. Op de Overeenkomsten Stichting Vestia 

zijn geen algemene voorwaarden van toepassing.  
 

58. In de overwegingen van de Overeenkomst Stichting Vestia voor de wijken Duinstrip Fase III en 
Flakkeesestraat Fase V staat het volgende:  

 
“Door Vestia Den Haag Scheveningen, onderdeel van de Stichting Vestia Groep, (hierna 
“Vestia”) wordt c.q. is in Duindorp een groot aantal woningen gebouwd welke voorzien zijn van 
een milieuvriendelijk klimaatsysteem waarbij warmte uit zeewater wordt gewonnen. In deze 
overeenkomst worden daarover afspraken vastgelegd tussen Vestia en de eigenaar/ bewoner 
van de woning, hierna “de Gebruiker”.” 

 
59. Voor de wijken Zeemeeuw Fase I en Duinstrip Fase IV is in de Overeenkomst Stichting Vestia 

hieraan nog het volgende toegevoegd: 
 
“Hierbij is Vestia eigenaar en ontwikkelaar van het zogenaamde bronnet en leverancier van warmte en 
koude. De Gebruiker neemt warmte en koelte af van Vestia”.  

 
60. Voor de verbruikers met een koopwoning in de wijken Zeemeeuw Fase I en Duinstrip Fase IV 

staat in artikel 1 van de Overeenkomst Stichting Vestia het volgende: 
 

“1.1 Elke woning is standaard uitgerust met een warmtepomp, die voldoet aan de door Vestia 
gestelde specificaties opdat de pomp moet kunnen werken met de bronwarmte die door de 
zeewaterwarmtecentrale wordt geleverd. De warmtepomp komt in de plaats van een 
conventionele cv-ketel.  
1.2 Voor het gebruik van warm water en om de woning te kunnen koelen en verwarmen dient de 
Gebruiker de warmtepomp in zijn woning op het door Vestia ontwikkelde en geëxploiteerde 
bronnet te laten aansluiten. 
1.3 Verwarming, koeling en warmwatergebruik zijn alleen mogelijk met de warmtepomp die 
speciaal is ontwikkeld voor aansluiting op het bronnet. 
….”  
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61. Voor de verbruikers met een koopwoning in de wijk Duinstrip III staat in artikel 1 van de 
Overeenkomst Stichting Vestia het volgende: 

 
“1.1 Elke woning is standaard uitgerust met een warmtepomp, welke moet kunnen werken met 
de bronwarmte die door de zeewaterwarmtecentrale wordt geleverd. De warmtepomp komt in de 
plaats van een conventionele cv-ketel. 
1.2 Voor het gebruik van warm water en om de woning te kunnen koelen en verwarmen dient de 
Gebruiker de warmtepomp in zijn woning te laten aansluiten op het door Vestia te onderhouden 
bronnet. 
….” 

 
62. Voor de verbruikers met een koopwoning en een huur warmtepomp in de wijk Flakkeesestraat 

Fase V staat in artikel 1 van de Overeenkomst Stichting Vestia het volgende:  
 

“1.1 Elke woning is standaard uitgerust met een warmtepomp, welke voldoet aan de door Vestia 
gestelde specificaties. De warmtepomp komt in de plaats van een conventionele cv-ketel. 
1.2 Voor het gebruik van warm water en om de woning te kunnen koelen en verwarmen dient de 
Gebruiker de warmtepomp in zijn woning te laten aansluiten op het door Vestia onderhouden 
bronnet. 

…….”  
 

Overeenkomst Vestia Energie 
63. Vestia Energie levert op basis van een leveringsovereenkomst warmte aan de koopwoningen in 

de wijk Zeemeeuw Fase II. 
 
64. De ACM heeft het onderstaande ontleend aan het ontvangen model “Overeenkomst levering 

bronwarmte koopwoningen” van Vestia Energie (hierna: Overeenkomst Vestia Energie). Bij deze 
Overeenkomst Vestia Energie horen de “Algemene Voorwaarden Bronwarmte Verantwoord 
Wonen B.V. 2011” (hierna: Algemene Voorwaarden). 

 
65. In de overwegingen van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende: 

 
“-Gebruiker is na levering eigenaar van Woning waartoe deze overeenkomst wordt aangegaan; 
- VW [Vestia Energie] heeft de Woning voorzien van een milieuvriendelijk en duurzaam 
warmtesysteem, waarbij warmte uit de bodem wordt gewonnen. Het in de Woning geplaatste 
warmtepompsysteem is een alternatief voor een conventionele CV-ketel. Met de gewonnen 
warmte wordt de Woning verwarmd en tapwater verhit. Het warmtepompsysteem voorziet tevens 
in een mogelijkheid tot koeling van de Woning; 
- VW en Gebruiker wensen de door hen gemaakte afspraken met betrekking tot het 
warmtesysteem vast te leggen in deze Overeenkomst,” 

 
66. Onder “Gebruiker” wordt volgens de Overeenkomst Vestia Energie verstaan de “rechthebbende 

(huurder van Vestia of eigenaar) van een Woning”. 
 
67. In artikel 2 lid 3 van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende: 

 
“De Algemene Voorwaarden Bronwarmte zijn van toepassing op deze Overeenkomst en 
opgenomen in Bijlage 1. Gebruiker stemt in met de toepasselijkheid daarvan.”  

 
68. In artikel 2 lid 4 van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende: 
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“De Bijlagen maken integraal en onlosmakelijk deel uit van deze Overeenkomst. Bij 
tegenstrijdigheid tussen de tekst van deze Overeenkomst en die van de Bijlagen, prevaleert de 
tekst van deze Overeenkomst.”  

 
69. In artikel 2 lid 5 van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende: 

 
“De Woning is door of vanwege VW uitgerust met een Warmtepompsysteem, welke voldoet aan 
de in Bijlage 2 gestelde specificaties.” 

 
70. In artikel 5 lid 2 van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende:  

 
“Door of vanwege VW wordt aan Gebruiker Bronwarmte geleverd, die voldoet aan de 
specificaties genoemd in Bijlage 2.”   

 
Het onderhoud van de warmtepomp en de aansluiting 

71. Gedurende de eerste vijf (5) jaar na oplevering van de koopwoningen heeft Stichting Vestia (of in 
een aantal gevallen BAM Vastgoed B.V.) op basis van de koopovereenkomst de controle en het 
onderhoud van de warmtepomp verzorgd. Tijdens deze vijf jaar heeft Stichting Vestia het 
onderhoud laten uitvoeren door Bonarius en Vaney Klimaatservice. Stichting Vestia heeft dit aan 
de bewoners via een brief meegedeeld. Twee maanden voor afloop van deze periode zijn de 
bewoners geïnformeerd door Stichting Vestia over het aflopen van de onderhoudsverplichting 
van Stichting Vestia en dat de bewoners zelf een nieuw onderhoudscontract dienen te sluiten. 

 
72. Bij de verbruikers met een koopwoning in Duinstrip Fase IV staat ter zake van het onderhoud het 

volgende opgenomen in artikel 4 van de Overeenkomst Stichting Vestia:  
 

“4.1 De warmtepomp is onderdeel van de (eigen) woning van de Gebruiker, in deze 
hoedanigheid is Gebruiker eigenaar van de warmtepomp. 
4.2 Controle, onderhoud, vervanging, verplaatsing, uitbreiding en wijziging van de 
warmtepompinstallatie en de aansluiting op het bronnet zijn voor rekening van de Gebruiker als 
eigenaar van de warmtepomp. 
4.3 De Gebruiker is verplicht de warmtepomp door of vanwege Vestia te (laten) onderhouden, 
controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en aan te laten sluiten op het bronnet, 
een en ander zoveel mogelijk in overleg tussen Vestia en Gebruiker, Deze bepaling houdt 
verband met het feit dat deskundige uitvoering van deze werkzaamheden van groot belang is 
voor de levering van warmte en koude bij alle woningen die op het bronnet zijn aangesloten. Niet 
deskundige uitvoering van genoemde werkzaamheden kan storingen veroorzaken, ook bij de 
andere woningen die op het bronnet aangesloten zijn. 
4.4 Gedurende de eerste vijf jaar na oplevering van de koopwoning aan de eerste eigenaar zijn 
controle en onderhoud voor rekening van Vestia. 
4.5 Na deze periode van vijf jaar komen de kosten voor controle en onderhoud volledig voor 
rekening van Gebruiker als eigenaar van de woning. 
4.6 Gezien de verplichting van de Gebruiker als eigenaar van de woning, bepaald in artikel 4.3, 
treden Vestia en Gebruiker als eigenaar van de woning in overleg over condities waaronder 
controle en onderhoud door Vestia wordt voortgezet. 
4.7 Vervanging, verplaatsing, uitbreiding en wijziging van de warmtepompinstallatie en 
aansluiting daarvan op het bronnet zijn voor rekening van de Gebruiker als eigenaar van de 
woning, maar worden zoals bepaald in artikel 4.3 uitgevoerd door Vestia. De kosten daarvan 
brengt Vestia in rekening bij de Gebruiker als eigenaar van de woning. Uitgangspunt daarbij is 
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dat Vestia de door haar gemaakte kosten, kostendekkend in rekening brengt bij de Gebruiker als 
eigenaar van de woning. 
4.8 Bij de in artikel 4.3 genoemde werkzaamheden ten aan zien van de warmtepomp handelt 
Vestia alert en zorgvuldig en houdt daarbij de belangen van zowel Gebruiker als woningeigenaar 
voortdurend in het oog. 
4.9 Storingen dienen terstond bij Vestia te worden gemeld op de door Vestia aangegeven wijze. 
4.10 Gebruiker geeft Vestia alle medewerking om storingen op te heffen en de in artikel 4.3 
genoemde werkzaamheden uit te voeren.”   

 
73. Bij de verbruikers met een koopwoning in Duinstrip Fase III is ter zake van het onderhoud het 

onderstaande artikel 4 opgenomen in de Overeenkomst Stichting Vestia: 
 

“4.1 De Gebruiker is verplicht de warmtepomp door of vanwege Vestia te (laten) onderhouden, 
controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden en wijzigen, een en ander zoveel mogelijk in 
overleg. Het is de Gebruiker verboden zelf technische handelingen aan de warmtepomp te 
(laten) verrichten met uitzondering van het (eenvoudig) bijvullen van water als de druk van de 
vloerverwarming te laag is. 
4.2 Het onderhoud en de controle van de eerste 5 jaar na oplevering van de koopwoningen, zijn 
voor rekening van Vestia. Na die termijn komen de lasten volledig voor rekening van de kopers. 
Verlenging van het contract kan eventueel bij Vestia worden ingekocht. 
4.3 Storingen dienen zo spoedig mogelijk bij Vestia te worden gemeld.  

 
74. Bij de verbruikers met een koopwoning in Zeemeeuw Fase I is ter zake van het onderhoud het 

onderstaande artikel 4 opgenomen in de Overeenkomst Stichting Vestia: 
  

“4.1 De warmtepomp is onderdeel van de (eigen) woning van Gebruiker, in deze hoedanigheid is 
Gebruiker eigenaar van de warmtepomp.  
4.2 Controle, onderhoud, vervanging, verplaatsing, uitbreiding en wijziging van de 
warmtepompinstallatie en de aansluiting op het bronnet zijn voor rekening van de Gebruiker als 
eigenaar van de warmtepomp.  
4.3 De Gebruiker is verplicht de warmtepomp door of vanwege Vestia te (laten) onderhouden, 
contro-leren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en aan te laten sluiten op het bronnet, 
een en ander zoveel mogelijk in overleg tussen Vestia en Gebruiker. Deze bepaling houdt 
verband met het feit dat deskundige uitvoering van deze werkzaamheden van groot belang is 
voor de levering van warmte en koude bij alle woningen die op het bronnet zijn aangesloten. Niet 
deskundige uitvoering van genoemde werkzaamheden kan storingen veroorzaken, ook bij de 
andere woningen die op het bronnet aangesloten zijn.  
4.4 Gedurende de eerste vijf jaar na oplevering van de koopwoning aan de eerste eigenaar zijn 
controle en onderhoud voor rekening van Vestia.  
4.5 Na deze periode van vijf jaar komen de kosten voor controle en onderhoud volledig voor 
rekening van Gebruiker als eigenaar van de woning.  
4.6 Gezien de verplichting van de Gebruiker als eigenaar van de woning, bepaald in artikel 4.3, 
treden Vestia en Gebruiker als eigenaar van de woning in overleg over condities waaronder 
controle en onderhoud door Vestia wordt voortgezet.  
4.7 Vervanging, verplaatsing, uitbreiding en wijziging van de warmtepompinstallatie en 
aansluiting daarvan op het bronnet zijn voor rekening van de Gebruiker als eigenaar van de 
woning, maar worden zoals bepaald in artikel 4.3 uitgevoerd door Vestia. De kosten daarvan 
brengt Vestia in rekening bij de Gebruiker als eigenaar van de woning. Uitgangspunt daarbij is 
dat Vestia de door haar gemaakte kosten, kostendekkend in rekening brengt bij de Gebruiker als 
eigenaar van de woning.  
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4.8 Bij de in artikel 4.3 genoemde werkzaamheden ten aan zien van de warmtepomp handelt 
Vestia alert en zorgvuldig en houdt daarbij de belangen van zowel Gebruiker als woningeigenaar 
voortdurend in het oog.  
4.9 Storingen dienen terstond bij Vestia te worden gemeld op de door Vestia aangegeven wijze.  
4.10 Gebruiker geeft Vestia alle medewerking om storingen op te heffen en de in artikel 4.3 
genoemde werkzaamheden uit te voeren.”  

 
75. Bij de verbruikers met een koopwoning en een huur warmtepomp in Flakkeesestraat V is ter zake 

van het onderhoud het onderstaande artikel 5 opgenomen in de Overeenkomst Stichting Vestia: 
 

“5.1 De Gebruiker is verplicht de warmtepomp door of vanwege Vestia te (laten) onderhouden, 
controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden en wijzigen, een en ander zoveel mogelijk in 
overleg. Het is de Gebruiker verboden zelf technische handelingen aan de warmtepomp te 
(laten) verrichten met uitzondering van het (eenvoudig) bijvullen water als de druk van de 
vloerverwarming te laag is. 
5.2 Het onderhoud en de controle zijn voor rekening van Vestia. Het vervangen, verplaatsen, 
uitbreiden en wijzigen zijn eveneens voor rekening van Vestia, tenzij dit het gevolg is van 
handelen of nalaten ten gevolge van omstandigheden die redelijkerwijs zijn toe te rekenen aan 
de Gebruiker. 
5.3 Storingen dienen zo spoedig mogelijk bij Vestia te worden gemeld.” 

 
76. In artikel 6 lid 1 van de Overeenkomst Vestia Energie en de verbruiker met een koopwoning staat 

ten aanzien van het onderhoud onder andere het volgende:  
 

“Het Warmtepompsysteem is en blijft eigendom van Gebruiker. Gebruiker is verplicht het 
Warmtepompsysteem in goede staat van onderhoud te houden. Onderhoud, reparatie en 
vervanging zal plaatsvinden overeenkomstig het onderhoudscontract opgenomen in Bijlage 4. 
Gebruiker is verplicht gebreken voor zijn rekening en onverwijld te laten herstellen en daarbij 
eventuele aanwijzingen van VW op te volgen.” 

 
77. In het onderhoudscontract dat als bijlage 4 bij de Overeenkomst Vestia Energie is gevoegd en 

integraal onderdeel daarvan uitmaakt, staat het volgende: 
 

“Voor het onderhoudscontract geldt het volgende: 
 
Voor onderhoud, reparatie en vervanging van de warmtepomp dient Gebruiker vóór eerste 
ingebruikname van de warmtepomp een service- en onderhoudsovereenkomst te sluiten voor 
een periode van minimaal vijf jaar te rekenen vanaf de oplevering van het warmtesysteem met 
een (of één van de) door Vestia Energie goedgekeurde of goed te keuren installateur(s), 
bijvoorbeeld het bedrijf, dat de installatie heeft geplaatst.”  

 
78. In artikel 6 lid 3 van de Overeenkomst Vestia Energie staat het volgende: 

 
“Het is Gebruiker niet toegestaan de inregelklep of het filter bij het Warmtepompsysteem, zoals 
beschreven in Bijlage 2, te verwijderen, aanpassingen aan te brengen of op enig andere wijze de 
werking te beïnvloeden. Indien dit toch gebeurt, vervallen alle garanties ten aanzien van de 
leveringsomvang zoals bedoeld in artikel 5 en is Gebruiker gehouden de schade die VW lijdt te 
vergoeden. Het Warmtepompsysteem, inregelklep en filter zijn op verzoek van VW en op 
afspraak toegankelijk voor VW of een daartoe aangewezen monteur om onderhouds- of 
controlewerkzaamheden uit te voeren.” 
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79. In artikel 5 van de Algemene Voorwaarden staat het volgende: 

 
“Onderhouden, controleren, vervangen, verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een 
Aansluiting. 
1. Een Aansluiting wordt uitsluitend door of vanwege Vestia Energie onderhouden, 
gecontroleerd, vervangen, verplaatst, uitgebreid, gewijzigd en weggenomen, één en ander 
zoveel mogelijk na voorafgaande mededeling aan en zoveel mogelijk in overleg met de 
Gebruiker. 
2. Het onderhoud en de controle van de Aansluiting zijn voor rekening van Vestia Energie.  
 
Onverminderd het bepaalde in de Algemene Voorwaarden Bronwarmte zijn het vervangen, 
verplaatsen, uitbreiden, wijzigen en wegnemen van een Aansluiting voor rekening van de 
Gebruiker indien: 
a. dit geschiedt op zijn verzoek; of 
b. dit het gevolg is van zijn handelen of nalaten ten gevolge van omstandigheden die hem 
redelijkerwijs zijn toe te rekenen.” 

 
80. In artikel 6A van de Algemene Voorwaarden staat het volgende: 

 
Het Warmtepompsysteem (koop). 
Dit artikel is niet van toepassing indien Gebruiker huurder is van Vestia. 
1. Gebruiker is eigenaar van het Warmtepompsysteem. Indien naar het oordeel van Vestia 
Energie redelijke twijfel bestaat of het Warmtepompsysteem voldoet aan het bepaalde in of 
krachtens de Overeenkomst, toont Gebruiker aan dat het Warmtepompsysteem aan deze 
voorwaarden voldoet. Wanneer Gebruiker in gebreke blijft, is Vestia Energie bevoegd om het 
Warmtepompsysteem zelf te onderzoeken of te laten onderzoeken. Indien het 
Warmtepompsysteem naar het oordeel van Vestia Energie niet voldoet aan het bepaalde in de 
toepasselijke Bijlage van de Overeenkomst, is Gebruiker verplicht gebreken voor zijn rekening en 
onverwijld te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van Vestia Energie op te 
volgen. Op Vestia Energie rust echter niet de verplichting na te gaan of aan het bepaalde in de 
Overeenkomst is voldaan. 
2. Indien Gebruiker lekkage in, dan wel andere gebreken aan het Warmtepompsysteem of het 
Warmtesysteem constateert, zal hij Vestia Energie daarvan onverwijld in kennis stellen. Ten 
aanzien van het Warmtepompsysteem is Gebruiker verplicht bedoelde lekkage en gebreken voor 
zijn rekening onmiddellijk te (laten) herstellen en daarbij eventuele aanwijzingen van Vestia 
Energie op te volgen. 
3. Gebruiker dient het Warmtepompsysteem goed bereikbaar te houden. Het aanpassen of 
wijzigen van het Warmtepompsysteem of het Warmtesysteem is, zonder voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Vestia Energie, niet toegestaan. Toestemming zal niet op 
onredelijke gronden worden onthouden. Indien verwijderingen, aanpassingen of wijzigingen 
plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestia Energie, is Vestia 
Energie gerechtigd het Warmtepompsysteem voor rekening en risico van Gebruiker in de 
oorspronkelijke staat terug te brengen. Alle aanpassingen en wijzigingen die Vestia Energie heeft 
goedgekeurd, mogen slechts door een erkend installatiebureau worden uitgevoerd. De kosten 
voor wijziging en aanpassingen die door Gebruiker zijn verzocht, komen voor rekening van 
Gebruiker.” 

 
81. In artikel 6B van de Algemene Voorwaarden staat het volgende: 
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“Het Warmtepompsysteem (huur).  
Dit artikel is van toepassing indien Gebruiker de Woning huurt van Vestia. 
1. Vestia Energie is en blijft eigenaar van het Warmtepompsysteem dat door Gebruiker van 
Vestia Energie wordt gehuurd. Kosten voor vervanging van defecte onderdelen, onderhoud en 
vervanging zijn voor rekening van Vestia Energie, tenzij blijkt dat het defect door onjuist gebruik 
of door molest is veroorzaakt. 
2. Indien naar het oordeel van Vestia Energie redelijke twijfel bestaat of het 
Warmtepompsysteem voldoet aan het bepaalde in of krachtens de 
Overeenkomst, stelt Gebruiker Vestia Energie in staat het Warmtepompsysteem te onderzoeken. 
Indien het Warmtepompsysteem naar het oordeel van Vestia Energie niet voldoet aan het 
bepaalde in de Overeenkomst, en de oorzaak daarvan is gelegen in gedragingen van 
Gebruiker, is Vestia Energie gerechtigd de gebreken voor rekening van Gebruiker te (laten) 
herstellen. Op Vestia Energie rust echter niet de verplichting na te gaan of aan het bepaalde in 
de Overeenkomst is voldaan. 
3. Indien Gebruiker lekkage in, dan wel andere gebreken aan het Warmtepompsysteem of het 
Warmtesysteem constateert, zal hij Vestia Energie daarvan onverwijld in kennis stellen. 
4. Gebruiker dient het Warmtepompsysteem en de Meetinrichting goed bereikbaar te houden. 
Het aanpassen of wijzigen van het Warmtepompsysteem of het Warmtesysteem is, zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vestia Energie, niet toegestaan. Indien 
verwijderingen, aanpassingen of wijzigingen plaatsvinden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Vestia Energie, is Vestia Energie gerechtigd het Warmtepompsysteem voor 
rekening en risico van Gebruiker in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Alle aanpassingen 
en wijzigingen die Vestia Energie heeft goedgekeurd, mogen slechts door een erkend 
installatiebureau worden uitgevoerd. De kosten voor wijziging en aanpassingen die door 
Gebruiker zijn verzocht, komen voor rekening van Gebruiker.” 

3.3. De tarieven 

82. Stichting Vestia hanteert één tarievenblad voor de levering van warmte in de wijk Duindorp. Dit 
tarievenblad betreft hetzelfde tarievenblad als dat door Verantwoord Wonen wordt gehanteerd.  

 
83. Ingevolge de Overeenkomst Vestia Energie en Stichting Vestia is de verbruiker een vergoeding 

verschuldigd voor onderhoud van en aansluiting op het warmtenet en de levering van warmte, dit 
is het vastrecht. De hoogte van de vergoeding en tarieven zijn opgenomen in respectievelijk de 
Overeenkomst Stichting Vestia en in Bijlage 5 van de Overeenkomst Vestia Energie. Voor de 
koopwoningen Flakkeesestraat Fase V geldt nog dat de warmtepomp door de verbruiker van 
Stichting Vestia wordt gehuurd. In verband met het gebruik van de warmtepomp is een 
maandelijkse vaste vergoeding verschuldigd aan Vestia. 

 
84. Vestia stuurt geen jaarnota’s.   

3.4. Warmtevergunning 

85. Stichting Vestia en Vestia Energie hebben geen vergunning voor de levering van warmte en 
hebben geen vergunning aangevraagd. 
 

4. Standpunt partijen 
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4.1. Verzoekers 

86. Verzoekers stellen zich op het standpunt dat Vestia niet beschikt over de benodigde vergunning 
voor de levering van warmte. Volgens verzoekers hebben verbruikers hierdoor schade 
opgelopen, wegens het ontbreken van de kennis, kunde en ervaring aan de zijde van Vestia.  

 
87. Verder stellen verzoekers dat het NMDA-principe niet wordt nageleefd door Vestia. Bewoners in 

de wijk Duindorp betalen meer dan bewoners van vergelijkbare woningen uit andere wijken in 
Den Haag. Volgens verzoekers is de berekening van de tarieven niet transparant. Verzoekers 
zijn van mening dat Vestia verplicht is om bewoners financieel te compenseren voor het teveel 
betaalde geld. 

 
88. Ook stellen verzoekers zich op het standpunt dat Vestia op grond van de Warmtewet dient te 

beschikken over een registratiesysteem voor klachten. Volgens verzoekers is er geen werkend 
registratiesysteem. Bewoners hebben regelmatig te maken gehad met storingen. Het 
storingsnummer van Vestia was niet altijd bereikbaar. Daarnaast zijn gegevens, zoals het tijdstip 
van de melding van de storing en de duur van de storing, niet geregistreerd. Hierdoor hebben 
bewoners volgens verzoekers te vaak zonder warmte gezeten. 

 
89. Vestia heeft in 2020 een onderzoek uit laten voeren wegens de aanhoudende storingen aan het 

bronnet en de warmtebron. Verzoekers stellen dat Vestia het onderzoeksrapport niet heeft 
gedeeld met bewoners, terwijl dit wel is toegezegd. Daarnaast zijn de verzoekers van mening dat 
bewoners recht hebben op inzage van het onderzoeksrapport.  
 

90. Verzoekers zijn tevens van mening dat er individuele meters geplaatst moeten worden tussen de 
aanvoer en retour van de warmtelevering om de hoeveelheid geleverde warmte vast te kunnen 
stellen. Dergelijke meters zijn volgens verzoekers niet geplaatst, waardoor niet is vast te stellen 
hoeveel warmte er is geleverd. Ook geven verzoekers aan dat zij Vestia hebben verzocht de 
meters te plaatsen.27  
 

91. Verzoekers stellen dat er geen sprake is van een zorgvuldige bedrijfsvoering. Volgens 
verzoekers mogen verbruikers verwachten dat zij warmte geleverd krijgen van een warmte/koude 
leverancier met een bijbehorende professionele bedrijfsvoering binnen de daarvoor vastgestelde 
kaders in de Warmtewet. De kwaliteit van bedrijfsvoering laat volgens verzoekers echter te 
wensen over waardoor gesignaleerde problemen ten aanzien van de warmtelevering 
voortduurden en er geen preventief onderhoud werd verricht. 

 
92. Verzoekers stellen dat de waterkwaliteit in het warmtenet slecht is en er regelmatig storingen 

plaatsvinden. Ook ervaren de bewoners een verminderde warmtelevering. De filters van de 
warmtepompen (aan de kant van het warmtenet) raken steeds verstopt door vuil uit het 
warmtenet.28 Volgens verzoekers worden de storingen in de warmtevoorziening veroorzaakt door 
de verstopte filters, omdat er te weinig of geen doorstroom of ‘flow’ is in het broncircuit. 

4.2. Vestia 

Vergunning 

 
27 Kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163. 
28 Zie ook de verklaring van de verzoekers op 2 en 3 februari 2022 (kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163).  
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93. Met betrekking tot de klacht over de leveringsvergunning stelt Vestia zich op het standpunt dat zij 
warmte levert aan huurwoningen die eigendom zijn van Stichting Vestia. Alle aandelen in Vestia 
Energie worden gehouden door de Stichting Vestia. Als verbonden onderneming aan Stichting 
Vestia is Vestia Energie van mening dat de warmtelevering onder de verantwoordelijkheid van 
Stichting Vestia valt. Op grond van artikel 9 Warmtewet is er daarom geen vergunning nodig voor 
de levering van warmte. Dit geldt volgens Vestia tevens voor de warmtelevering aan de 
eigenaren van koopwoningen in de Wijk Duindorp. Er wordt niet meer dan 10.000 Gigajoule 
(hierna: GJ) per jaar aan warmte geleverd aan deze eigenaren. 

 
94. Vestia heeft aangegeven dat zij contact met de ACM heeft opgenomen over de voorbereiding 

van de aanvraag van de vergunning en deze op korte termijn wil aanvragen. Op 16 november jl. 
is de ACM hiervan op de hoogte gesteld.  

 
Aanpassingen in het systeem 

95. De ZWWC is vervangen door een ZWKO-systeem. Volgens Vestia draait het ZWKO-systeem 
stabiel sinds het in gebruik is genomen en werkt het naar behoren.  

 
96. Het is volgens Vestia de bedoeling de exploitatie van de ZWKO over te dragen aan een andere 

marktpartij. De volledige ZWKO-centrale wordt dan overgedragen, waardoor Vestia niet langer 
de eigenaar van de ZWKO is, deze niet langer exploiteert en niet langer als leverancier heeft te 
gelden met betrekking tot de woningen in de wijk Duindorp. 

 
Onderhoud filter in warmtepomp 

97. Een bewoner kan het filter aan de bronzijde van de warmtepomp zelf onderhouden. De 
warmtepomp heeft een storing vanwege een te lage flow en na één keer resetten dient de klant 
de storingsdienst te bellen. Deze kan het filter schoonmaken. Als de storing is veroorzaakt door 
vervuiling in het warmtenet (de storing kan ook andere oorzaken hebben), zal Vestia de kosten 
van het storingsbezoek vergoeden. Dat gebeurt ook met enige regelmaat door diverse klanten. 
Dit onderhoud komt derhalve voor rekening van Vestia, behoudens het preventief onderhoud 
door installateurs die door een particuliere eigenaar zijn ingeschakeld en die het filter 
schoonmaken in hun preventieve onderhoudswerkzaamheden. 

 
98. In de eerste jaren van de herontwikkeling van Duindorp was Stichting Vestia ontwikkelaar, 

verkoper, verhuurder én leverancier van warmte. In die periode zijn de koopwoningen, 
behoudens in één fase, uitgerust met warmtepompen die eigendom zijn van de woningeigenaar. 
Stichting Vestia – de verkoper van de woning – heeft de eerste vijf jaar het onderhoud verzorgd 
als nazorg.  

 
99. Stichting Vestia heeft ervoor gekozen om in de eerste jaren het onderhoud van de 

warmtepompen te doen omdat in deze fase opstart- en inregelproblemen kunnen bestaan. 
Stichting Vestia wilde in de beginfase enige mate van controle blijven uitoefenen over het 
onderhoud van de warmtepompen.  

 
100. In de Overeenkomst Vestia Energie met de verbruikers in Zeemeeuw Fase II is opgenomen dat 

het onderhoud voor rekening en risico is van de eigenaar van de woning. In de Overeenkomst 
Vestia Energie staat dat de eigenaar voor de oplevering van de woning een vijfjarig 
onderhoudscontract moet hebben gesloten. In de praktijk heeft Stichting Vestia echter ook ten 
aanzien van deze koopwoningen voor de eerste vijf jaar het onderhoud op zich genomen. Na 
afloop van de vijfjaarperiode blijft volgens Vestia Energie de hoofdregel gelden: de Gebruiker 
moet het warmtepompsysteem in goede staat van onderhoud houden. 
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Onderzoeksrapport en technische bevindingen 

101. Met betrekking tot de klacht over de terinzagelegging van het onderzoeksrapport stelt Vestia zich 
op het volgende standpunt. Vestia stelt geen toezegging gedaan te hebben het gehele 
onderzoeksrapport te zullen delen. Het onderzoeksrapport zelf is niet gedeeld met verzoekers. 
De resultaten uit het onderzoeksrapport zijn volgens Vestia echter wel met verzoekers gedeeld. 
De resultaten zijn door een externe partij met verzoekers gedeeld in een bijeenkomst die in 
oktober 2020 heeft plaatsgevonden.  

 
102. Bij de foto’s van de bewoners is onduidelijk waar, wanneer en waarvan foto’s zijn genomen en de 

ACM kan er niet zonder nader bewijs vanuit gaan dat deze foto’s betrekking hebben op dit 
warmtenet, op warmtepompen van Vestia van één of meerdere locaties. Zelfs als dat kan worden 
aangetoond, is de waarde van de foto’s beperkt omdat dit geen beeld geeft van de kwaliteit van 
het water gedurende een langere periode op meerdere locaties. 

 
103. De motieven van CMAG die bewoners adviseert zijn discutabel. CMAG heeft in eerdere instantie 

pogingen gedaan het warmtesysteem in Duindorp te verkrijgen maar is in de 
onderhandelingsfase afgevallen. Daarna heeft een bewonersgroep zich nogmaals bij Vestia 
gemeld om deel te nemen aan de onderhandeling waarbij CMAG onderdeel was van de 
‘aanbieding’ voor de benodigde expertise. Vestia meent dat aan verklaringen van CMAG geen 
waarde toegekend kan worden. 

 
Meten van verbruik 

104. Vestia bevestigt dat geen individuele meters zijn geplaatst. Zij is het echter niet eens met het 
standpunt van verzoekers dat dit onrechtmatig is. Zij beredeneert hiertoe als volgt. De 
aansluitingen van de woningen zijn vóór 2014 gerealiseerd. Voor deze aansluitingen geldt op 
basis van artikel 8 Warmtewet geen algemene verplichting om individuele meters aan de 
verbruikers ter beschikking te stellen. Enkel indien een verbruiker hierom verzoekt, kan Vestia 
verplicht worden een individuele meter ter beschikking te stellen. 
 

105. Vestia geeft aan dat er tot op heden geen verbruiker heeft verzocht om de plaatsing van een 
individuele meter. Voor zover er verzoeken in de toekomst worden gedaan, stelt Vestia dat deze 
verzoeken afgewezen zullen worden, omdat het plaatsen van individuele meters technisch en 
financieel niet haalbaar is. Vestia beargumenteert dit standpunt als volgt: 

 
“Gelet op de kosten van het plaatsen van dergelijke meters, het ontbreken van fysieke ruimte om 
een meter te plaatsen, het feit dat ook voor de afrekening van de kosten een meter niet nodig is 
(aangezien onder de nieuwe Warmtewet het tarief afhankelijk is van het vermogen van de 
aansluiting en niet van de leveringsomvang) en betere alternatieven voorhanden zijn die de 
bewoner zelf kan realiseren, zoals het plaatsen van een kWh-meter die het stroomverbruik van 
de warmtepomp meet, is het niet redelijk over te gaan tot het moeten plaatsen van meters. Het 
plaatsen van een kWh-meter geeft de bewoner voorts meer inzicht: de hoeveelheid afgenomen 
warmte bepaalt namelijk niet de kosten voor de bewoners, maar de hoeveelheid gebruikte 
elektriciteit.” 

 
Niet-meer-dan-anders-principe en nota’s  

106. Vestia stelt dat zij voor het bepalen van de maximumprijs het NMDA-principe hanteert. Zij maakt 
voor het bepalen van het verbruik gebruik van een kostenverdeelsystematiek welke gebaseerd is 
op het vermogen van de warmtepomp. Dit is volgens Vestia gecommuniceerd aan bewoners en 
daarmee kenbaar en inzichtelijk voor bewoners. Deze kostenverdeelsystematiek acht Vestia 
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redelijk, omdat een grotere woning in de regel een grotere warmtevraag heeft dan een kleine 
woning en voor de grotere woning dus ook meer wordt betaald. 
 

107. Op basis van de kostenverdeelsystematiek heeft Vestia geen overschrijding van het 
maximumtarief geconstateerd. Als een redelijk referentieverbruik wordt berekend, is volgens 
Vestia ook geen sprake van een overschrijding. Aannemelijk is daarom dat in een gemiddelde 
werkelijke situatie geen sprake is van een overschrijding van de maximumprijs. 
 

108. Verder is Vestia het niet eens met het standpunt van verzoekers dat Vestia met de 
terugbetalingen aan bewoners erkent dat er een te hoog tarief in rekening is gebracht. De 
terugbetaling ziet op een administratieve fout en niet op overschrijding van het maximumtarief. 
Het gevolg van de administratieve fout is dat Vestia bij bepaalde verbruikers meer in rekening 
heeft gebracht dan als tarief voor vastrecht op haar eigen tarievenblad vermeld stond. Vestia stelt 
dat zij deze administratieve fout op haar website heeft toegelicht.  

 
109. Het tarief dat Vestia hanteert is niet hoger dan het maximumtarief dat jaarlijks door de ACM wordt 

vastgesteld. Wat betreft de dienstverlening is Vestia van mening dat zij bereikbaar is voor 
klachten en dat zij eventuele storingen registreert. Vestia betwist, voor zover relevant, dat aan 
haar zijde sprake is van een onzorgvuldige bedrijfsvoering. 

 
110. Vestia heeft geen jaarnota’s aan de verbruikers verzonden, omdat Vestia een vast tarief in 

rekening brengt en de levering niet bemetert. De warmtepompen zijn wat warmteverbruik betreft 
bovendien niet uitleesbaar. Om die reden vindt Vestia dat het verzenden van een nota met reeds 
bekende gegevens niet noodzakelijk is en de klant geen extra inzicht geeft. 
 

Dienstverlening en afhandeling klachten 
111. In haar zienswijze van 22 april 2021 stelt Vestia dat zij altijd bereikbaar is voor klachten over de 

warmtelevering en dat zij bewoners zoveel mogelijk zal steunen bij vragen hierover. Zij stelt dat 
er tot voor kort gesprekken hierover waren met bewoners, waaronder de stichting Duurzaam en 
Energiek wonen Duindorp.  

 
112. Ook stelt Vestia dat verbruikers nieuwsbrieven ontvangen waarin de meest recente 

ontwikkelingen met betrekking tot het warmtesysteem staan. Onderaan de nieuwsbrieven staat 
welk telefoonnummer verbruikers kunnen bellen bij klachten. De medewerkers van het 
klantcontactcentrum van Vestia houden alle contacten met verbruikers digitaal bij. Vestia merkt 
hierbij op dat veel klachten over het functioneren van de warmtepompen gaan. Hierbij valt op dat 
de eigenaren van koopwoningen significant vaker klachten hebben dan de huurders. Eigenaren 
van koopwoningen zijn volgens Vestia zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de 
warmtepompen. Toch heeft Vestia regelmatig de klachten opgelost. De kosten hiervan zijn echter 
wel doorberekend aan de eigenaren.   

 
113. Met betrekking tot de klacht van verzoekers dat de bedrijfsvoering van Vestia onzorgvuldig zou 

zijn, stelt Vestia zich op het volgende standpunt. Vestia stelt dat een zorgvuldige bedrijfsvoering 
onder de Warmtewet geen specifieke verplichting is voor een leverancier. Volgens Vestia dient 
de leverancier op grond van de Warmtewet zorg te dragen voor een betrouwbare levering van 
warmte tegen redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van 
dienstverlening. Vestia stelt dat zij voldoet aan deze verplichtingen uit de Warmtewet. 

 
Storingsregistratie 
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114. Vestia is het niet eens met het standpunt van verzoekers dat consumenten op grond van de 
Warmtewet recht hebben op inzage in storingsrapporten en in de kosten en baten van de 
warmtebron en het warmtenet. Volgens Vestia is een leverancier ingevolge de Warmtewet 
gehouden om een inzichtelijke boekhouding bij te houden, maar verschaft dit de consument geen 
direct recht op inzage.  

 
115. Ten aanzien van het door verzoekers gestelde recht op inzage in storingsrapporten, stelt Vestia 

dat de storingen op geschikte wijze worden gepubliceerd en dat de onderzoeksresultaten van het 
onderzoek naar de storing met de bewoners zijn gedeeld. Vestia meent dat hiermee meer dan 
ruimschoots aan de verplichting tot het bijhouden en publiceren van een storingsregistratie voor 
de levering van warmte wordt voldaan. Volgens Vestia impliceert de verplichting om een 
storingsregistratie te publiceren geen recht voor de verbruiker op inzage in een 
onderzoeksrapport naar de oorzaak van de storing.  

 
116. Vestia stelt dat zich slechts een gering aantal storingen van betekenis heeft voorgedaan waarbij 

de temperatuur in het warmtenet onder de ondergrens kwam en de levering onderbroken is 
geweest. De laatste grote storing was volgens Vestia in 2018. Vestia stelt dat de bewoners 
hiervoor destijds meer dan de contractueel verschuldigde compensatie hebben ontvangen. 

 
117. Op de hiervoor genoemde storingen na heeft Vestia geen concrete klachten van bewoners over 

storingen in de warmtelevering ontvangen. Monitoring van het warmtenet laat volgens Vestia zien 
dat de temperatuur daarin stabiel is en - behoudens tijdens de eerder genoemde storing van 
2018 – zich steeds binnen de contractueel overeengekomen bandbreedte bevindt. 

 
118. Vestia stelt dat zij meer dan bereid is klachten in behandeling te nemen en te onderzoeken, maar 

dat bewoners dan wel concrete klachten dienen te melden. Volgens Vestia hoeven de klachten 
niet te liggen aan verstoringen in de warmtelevering. Voor die klachten kunnen volgens Vestia 
legio oorzaken zijn, zoals een defecte warmtepomp, een defecte boiler, onjuiste instellingen, 
wijzigingen in de binneninstallatie en/of onjuist gebruik. Vestia stelt voor die oorzaken niet 
verantwoordelijk te zijn. 

 
119. Vestia stelt zich op het standpunt dat het nodig is om de warmtepomp regelmatig te (laten) 

onderhouden en dat een storing in de verwarming zeer goed veroorzaakt kan worden door 
achterstallig onderhoud van de warmtepomp of een van de andere eerder genoemde oorzaken. 
Vestia stelt dat zij op basis van de overeenkomsten voor de levering van warmte, de eerste vijf 
jaar na oplevering van de koopwoningen de controle en het onderhoud van de warmtepomp 
heeft verzorgd. Na die periode is de verantwoordelijkheid daarvoor volgens Vestia bij de eigenaar 
komen te liggen. Dit is volgens Vestia met de eigenaar overeengekomen. Vestia stelt dat tijdens 
de omschakeling naar de nieuwe ZWKO alle storingen door en voor eigen rekening zijn 
afgehandeld, ook als de oorzaak daarvan niet in de omschakeling was gelegen. 

5. Juridisch kader 

120. Voor een overzicht van alle relevante wetsartikelen verwijst de ACM naar bijlage 1 bij dit besluit.  
 

6. Beoordeling ACM 

6.1. Afbakening van het onderzoek   
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121. Het onderzoek van de ACM heeft betrekking op de warmtelevering aan de verbruikers met een 
koopwoning die de Stichting Duindorp vertegenwoordigt.   

6.2. Betrouwbare levering 

6.2.1. Functioneren van het warmtesysteem 

6.2.1.1. Verantwoordelijkheid goed functionerend warmtesysteem  

122. Als verantwoordelijke leverancier van warmte moet Stichting Vestia dan wel Vestia Energie 
zorgen voor een betrouwbare levering van warmte (artikel 2 Warmtewet). Voor de verdere uitleg 
van deze wettelijke taak geldt als uitgangspunt dat de Warmtewet is bedoeld de gebonden 
verbruiker te beschermen29 waarbij de ACM de wettelijke zorgplicht van de leverancier ruim moet 
opvatten.30 Het is primair de eigen verantwoordelijkheid van de leverancier om te bepalen hoe de 
leverancier een betrouwbare levering van warmte garandeert. In de Warmtewet staan geen 
gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften over een betrouwbare warmtelevering. Zo staan in de 
Warmtewet geen specifieke normen over bijvoorbeeld de waterkwaliteit waar een leverancier aan 
moet voldoen. De betrouwbare levering is een open norm waarbij de ACM rekening kan houden 
met de bijzondere karakteristieken van een warmteproject.31  

 
123. Uit het overzicht van de feiten zoals beschreven in hoofdstuk 2 (randnummers 43 – 50) blijkt dat 

een aantal bewoners die de Stichting Duindorp vertegenwoordigd in ieder geval tot aan augustus 
2020 een onbetrouwbare levering van warmte hebben ervaren vanwege het regelmatig verstopt 
raken van een filter. De Stichting Duindorp heeft in februari 2022 verklaard dat er nog steeds 
problemen zijn met de betrouwbare levering als gevolg van het geregeld verstopt raken van een 
filter.32 Als het filter verstopt is dan is er geen goede doorstroom meer van het water waardoor de 
warmtepomp in storing raakt. Voor de ACM zijn er voldoende aanwijzingen dat er regelmatig 
verstoppingen in de filters waren waarvan aannemelijk is dat die verstoppingen zijn veroorzaakt 
door problemen (vervuiling, onvoldoende waterkwaliteit) in het warmtenet. De ACM komt tot deze 
conclusies mede op basis van de verschillende documenten die tijdens het onderzoek naar voren 
zijn gebracht, zoals die in hoofdstuk 2 zijn benoemd. In het onderzoek van Techniplan kwam 
bijvoorbeeld naar voren dat er mogelijke problemen waren met de waterkwaliteit waarbij is 
aangegeven dat dit gevolgen kan hebben voor de filters in de warmtepompen van de bewoners. 
Ook uit de metingen die de bewoners zelf hebben laten verrichten blijkt dat de onderzoeken 
zorgen hebben over de waterkwaliteit mede in relatie tot het verstoppen van de filters. De 
metingen komen overeen met de metingen die Vestia zelf heeft laten verrichten. Op foto’s van de 
bewoners is te zien dat er een filter is opengemaakt en dat er vuil inzit. De bewoners verklaren 
ook bij afronding van dit onderzoek dat er nog steeds problemen zijn. Vestia heeft deze 
problemen tot nu toe niet opgelost terwijl van Vestia mag worden verwacht dat deze een 
voldoende causaal verband erkend tussen mogelijke problemen in het warmtesysteem en het 
verstoppen van de filters. Vestia wijst enkel op de gebreken van de onderzoeksresultaten en 
schuift de verantwoordelijkheid af op de bewoners.  

 

 
29 College van beroep voor het bedrijfsleven van 22 februari 2016 (ECLI:NL:CBB:2016:30). 
30 Rechtbank Rotterdam van 23 april 2020 (ECLI:NL:RBROT:2020:3709), ro 9 
31 Kamerstukken II 2012 – 2013, 29 048, nr. 3, p. 5. 
32 Kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/21/051106 / Documentnr. ACM/UIT/579025 
 

 

25/41 

124. Er is volgens de ACM een voldoende oorzakelijk verband tussen het niet goed functioneren van 
het warmtesysteem, het verstopt raken van de filters en de onbetrouwbare levering van warmte. 
Problemen in het warmtenet kunnen verstopping van de filters veroorzaken waardoor er immers 
een verminderde doorstroming van het water in de aansluitleidingen is met als gevolg dat de 
individuele warmtepomp niet meer optimaal functioneert. Dat betekent dat een bewoner niet op 
een betrouwbare manier warmte geleverd krijgt.   

 
125. Bij een WKO-systeem waarbij een leverancier warmte tot aan de individuele warmtepomp levert, 

brengt een betrouwbare levering volgens de ACM mee dat een leverancier moet zorgen voor een 
goed functionerend warmtesysteem om zo bijvoorbeeld te voorkomen dat de filters verstopt 
raken ten gevolge waarvan de individuele warmtepomp niet meer (optimaal) functioneert. Het is 
aan de leverancier te bepalen hoe deze zorgdraagt voor een goed functionerend warmtesysteem 
en op welke wijze de leverancier voorkomt dat de filters verstopt raken. Een leverancier kan dit 
doen door bijvoorbeeld regelmatig te onderzoeken of er geen vuil in het warmtesysteem zit of 
door te zorgen dat de waterkwaliteit in het warmtesysteem op orde is. Bij geconstateerde 
gebreken kan de leverancier maatregelen nemen om het warmtesysteem goed te laten 
functioneren door bijvoorbeeld lekkages in leidingen weg te nemen, het verschonen van het 
water met een spoelplan of door zelf de filters geregeld schoon te maken. 

 
126. Vestia heeft weliswaar aanpassingen aangebracht (aanleggen ZWKO), maar uit de beschrijving 

van de feiten in hoofdstuk 2 blijkt dat Vestia niets heeft gedaan met signalen dat er sprake zou 
zijn van een onbetrouwbare levering van warmte die tot uiting kwam in het geregeld verstopt 
raken van de filters. Deze signalen bleken bijvoorbeeld uit de adviezen van Techniplan. Vestia 
heeft geen nader onderzoek naar deze signalen of klachten gedaan en heeft geen aanpassingen 
in het warmtenet zelf aangebracht. Vestia heeft de verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de 
verbruiker met als reden dat zij eigenaar zijn van de individuele warmtepomp. Voor zover Vestia 
van oordeel is dat de oorzaak van de verstopte filters is gelegen in de binneninstallatie van een 
bewoner heeft Vestia dit niet gemotiveerd en/of aangetoond.  

6.2.1.2. Filter als onderdeel van het warmtenet 

127. De verantwoordelijkheid van Vestia om zorg te dragen voor een goed functionerend 
warmtesysteem teneinde te voorkomen dat de filters verstopt raken vanwege problemen in het 
warmtesysteem blijkt ook uit de begripsbepalingen van de Warmtewet. Bij de beschrijving van de 
feiten zoals opgesomd in hoofdstuk 2 (randnummer 33) staat dat het filter is aangebracht aan de 
kant van het warmtenet en daarmee zit het filter op de aansluitleiding. De aansluitleiding is een 
specifiek deel van het warmtenet.33 Dat betekent dat het filter geen onderdeel van de 
binneninstallatie is en de bewoner daar niet verantwoordelijk voor kan worden gehouden. De 
ACM komt daarmee tot de conclusie dat het filter een onderdeel is van het warmtenet. Het 
argument van Vestia dat de bewoner verantwoordelijk is voor het onderhoud en/of 
schoonhouden van het filter alleen maar omdat de bewoner eigenaar is van de individuele 
warmtepomp gaat volgens de ACM dan ook niet op. 

6.2.1.3. Afspraken uit de overeenkomsten 

Vestia Energie 
128. Daarnaast acht de ACM het volgende van belang. In de beschrijving van de feiten zoals 

opgesomd in hoofdstuk 2 (randnummers 71 tot en met 73) is opgenomen dat uit de 
 

33 Kamerstukken 2016 – 2017, 34 723, nr. 3, p. 42. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 
Zaaknr. ACM/21/051106 / Documentnr. ACM/UIT/579025 
 

 

26/41 

Overeenkomst Vestia Energie volgt dat Vestia Energie een bewoner niet verantwoordelijk kan 
houden voor het schoonhouden van het filter. In artikel 6, eerste lid, van de Overeenkomst Vestia 
Energie staat dat de bewoner eigenaar is van het warmtepompsysteem en verplicht is het 
warmtepompsysteem in goede staat van onderhoud te houden. Het warmtepompsysteem is in de 
Overeenkomst Vestia Energie als volgt gedefinieerd: “de warmtepomp en het boilervat, 
aangesloten met losneembare koppelingen en via eventuele tussengelegen leidingen, aan de 
ene zijde op het Bronnet en aan de andere zijde op het verwarmings- en warm tapwater 
leidingnetwerk in de Woning” (hierna: Warmtepompsysteem). Uit artikel 6, derde lid, van de 
Overeenkomst Vestia Energie volgt dat het de bewoner niet is toegestaan om de inregelklep of 
het filter bij het Warmtepompsysteem, zoals beschreven in Bijlage 2 bij de Overeenkomst Vestia 
Energie, te verwijderen, aanpassingen aan te brengen of op enige andere wijze de werking te 
beïnvloeden. Uit het voorgaande volgt dat het filter (evenals de inregelklep) op grond van de 
overeenkomst niet tot het warmtepompsysteem behoort. De onderhoudsverplichting van de 
bewoner zoals bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Overeenkomst, ziet uitsluitend op het 
Warmtepompsysteem en is derhalve niet van toepassing op het filter. Het is bewoner uitdrukkelijk 
niet toegestaan om zelf het filter te verschonen.  

 
129. Uit artikel 5, derde lid, van de Overeenkomst Vestia Energie volgt verder dat Vestia Energie het 

Warmtepompsysteem op afstand zal kunnen monitoren. Dit heeft tot doel om de juiste werking 
van het warmtenet en het Warmtepompsysteem te kunnen controleren en indien nodig tijdig 
maatregelen te kunnen nemen om de goede werking te kunnen faciliteren. Het 
Warmtepompsysteem, de inregelklep en het filter zijn ingevolge artikel 6, derde lid, van de 
Overeenkomst Vestia Energie op verzoek van Vestia Energie en op afspraak alleen toegankelijk 
voor Vestia Energie of een daartoe aangewezen monteur om onderhouds- of 
controlewerkzaamheden uit te voeren. Uit de Overeenkomst leidt de ACM dus af dat Vestia 
Energie klaarblijkelijk ook niet heeft gewild dat een bewoner verantwoordelijk voor het filter is.   

 
130. Uit artikel 5 van de Algemene Voorwaarden die Vestia Energie hanteert volgt dat een Aansluiting 

uitsluitend door of vanwege Vestia Energie wordt onderhouden, gecontroleerd, vervangen, 
verplaatst, uitgebreid, gewijzigd en weggenomen, één en ander zoveel mogelijk na voorafgaande 
mededeling aan en zoveel mogelijk in overleg met de Gebruiker. In hoofdstuk 2 en hierboven 
heeft de ACM beschreven dat het filter op de aansluitleiding is aangebracht. Met de bepaling uit 
de Algemene Voorwaarden volgt eveneens dat Vestia Energie verantwoordelijk voor het filter is.  

 
Stichting Vestia  

131. Uit de Overeenkomsten Stichting Vestia volgt dat de verbruiker verplicht is de warmtepomp door 
of vanwege Vestia te (laten) onderhouden. Indien de warmtepomp eigendom is van de verbruiker 
geldt dat de eerste vijf jaren na oplevering van de koopwoning de kosten voor controle en 
onderhoud voor rekening van Stichting Vestia zijn. Na deze periode komen deze kosten voor 
rekening van de verbruiker als eigenaar van de warmtepomp en de woning. Indien de 
warmtepomp door de verbruiker wordt gehuurd van Stichting Vestia dan zijn de kosten voor het 
onderhoud reeds meteen in de huur van de warmtepomp inbegrepen. De ACM maakt uit de 
Overeenkomst Stichting Vestia  op dat de verbruiker en eigenaar van de warmtepomp na afloop 
van de periode van vijf jaar zelf de kosten dient te dragen voor de controle en het onderhoud. Dit 
laat echter onverlet de verplichting van de verbruiker om de warmtepomp door of vanwege 
Stichting Vestia te (laten) onderhouden. Het feit dat na vijf jaar de kosten in verband met controle 
en onderhoud niet langer voor rekening van Stichting Vestia maar van de verbruiker komen, 
betekent niet dat hiermee tevens een einde komt aan het uitvoeren van controle en onderhoud 
van de warmtepomp door Stichting Vestia. Dit blijkt ook uit het feit dat verbruikers gehouden zijn 
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om storingen terstond bij Stichting Vestia te (blijven) melden op de door Vestia aangegeven 
wijze. Dit wordt hieronder nader toegelicht. 

 
Stichting Vestia - Duinstrip Fase IV en Zeemeeuw Fase I 

132. Uit artikel 4, derde lid, Overeenkomst Stichting Vestia voor verbruikers met een koopwoning in 
Duinstrip Fase IV en Zeemeeuw Fase I, volgt de verplichting van verbruikers om de warmtepomp 
door of vanwege Stichting Vestia te (laten) onderhouden en controleren. Gedurende de eerste 
vijf jaar zijn de kosten van controle en onderhoud voor rekening van Stichting Vestia (artikel 4, 
vierde lid, Overeenkomst Stichting Vestia). Na afloop van vijf jaar na de oplevering van de 
koopwoning komen deze kosten voor rekening van de verbruiker (artikel 4, vijfde lid, 
Overeenkomst Stichting Vestia). Dat kennelijk de kosten van controle en onderhoud na vijf jaar 
ten laste komen van de verbruiker, betekent niet dat de controle en het onderhoud niet meer door 
Stichting Vestia worden uitgevoerd. De verbruikers zijn op grond van artikel 4, negende lid, 
Overeenkomst Stichting Vestia immers ook gehouden om storingen terstond bij Stichting Vestia 
te melden op de door Vestia aangegeven wijze. Ook dienen de verbruikers Stichting Vestia alle 
medewerking te geven om storingen op te heffen en de in artikel 4, derde lid, Overeenkomst 
Stichting Vestia genoemde werkzaamheden uit te voeren.  

 
133. De ACM concludeert uit het bovenstaande dat Stichting Vestia er aldus belang aan hechtte om 

de controle en het onderhoud aan de warmtepomp te blijven uitvoeren, ook na afloop van de 
eerste vijf jaar. Dit vanwege het feit dat deskundige uitvoering van de werkzaamheden voor 
Stichting Vestia van groot belang is voor de levering van warmte en koude bij alle woningen die 
op het bronnet zijn aangesloten. Niet deskundige uitvoering van genoemde werkzaamheden kan 
storingen veroorzaken, ook bij andere woningen die op het bronnet aangesloten zijn.   

 
Stichting Vestia - Duinstrip Fase III 

134. Uit artikel 4, eerste lid, Overeenkomst Stichting Vestia, volgt dat de verbruikers van 
koopwoningen in Duinstrip Fase III verplicht zijn de warmtepomp door of vanwege Stichting 
Vestia te (laten) onderhouden en controleren. Daarnaast bevat deze bepaling een verbod voor 
de verbruiker om zelf technische handelingen aan de warmtepomp te (laten) verrichten met 
uitzondering van het (eenvoudig) bijvullen van water als de druk van de vloerverwarming te laag 
is. In artikel 4, tweede lid, Overeenkomst Stichting Vestia is opgenomen dat (de kosten in 
verband met) het onderhoud en de controle van de eerste vijf jaar na oplevering van de 
koopwoningen voor rekening zijn van Stichting Vestia. Daarna komen deze lasten voor rekening 
van de verbruikers met een koopwoning. Volgens artikel 4, tweede lid, Overeenkomst Stichting 
Vestia kan verlenging van het contract eventueel bij Stichting Vestia worden ingekocht. Storingen 
dienen ingevolge artikel 4, derde lid, Overeenkomst Stichting Vestia zo spoedig mogelijk bij 
Stichting Vestia te worden gemeld. De ACM stelt ook hier vast dat de kosten van controle en 
onderhoud van de warmtepomp na vijf jaar kennelijk voor rekening van de verbruiker komen, 
maar dat dit niet betekent dat daarmee de controle en het onderhoud van de warmtepomp niet 
meer worden uitgevoerd door Stichting Vestia. Gelet bovendien ook op de verplichting die 
ingevolge artikel 4, eerste lid, Overeenkomst Stichting Vestia op de verbruiker rust, waaronder 
het verbod om zelf technische handelingen aan de warmtepomp te (laten) verrichten, wordt dit 
door de ACM opgevat als dat Stichting Vestia verantwoordelijk is voor het onderhoud en de 
controle.  

 
Stichting Vestia Flakkeessestraat Fase V 

135. Voor verbruikers met een koopwoning en een huurwarmtepomp in Flakkeesestraat Fase V, is in 
artikel 5, eerste lid, Overeenkomst Stichting Vestia eveneens de verplichting opgenomen om de 
gehuurde warmtepomp door of vanwege Stichting Vestia te (laten) onderhouden en controleren. 
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Ook hier is het, evenals voor de verbruiker en eigenaar van een koopwoning met warmtepomp in 
Duinstrip Fase III (zie randnummer 134), de verbruiker verboden zelf technische handelingen aan 
de gehuurde warmtepomp te (laten) verrichten met uitzondering van het (eenvoudig) bijvullen 
water als de druk van de vloerverwarming te laag is. Het onderhoud en de controle zijn voor 
rekening van Stichting Vestia. 

 
Conclusie samenhang overeenkomsten  

136. Op basis van het voorgaande stelt de ACM vast dat er ten aanzien van de controle en het 
onderhoud van de warmtepomp nagenoeg geen verschil is tussen de (relevante bepalingen in 
de) Overeenkomsten Stichting Vestia van een verbruiker met een koopwoning die een 
warmtepomp in eigendom heeft en van een verbruiker die een warmtepomp huurt van Stichting 
Vestia. Met dien verstande dat de verbruiker die eigenaar is van de warmtepomp na vijf jaar zelf 
de kosten van de controle en het onderhoud dient te betalen, terwijl de verbruiker die een 
warmtepomp huurt van Stichting Vestia hiervoor van meet af aan huur dient te betalen aan 
Stichting Vestia. Deze huur is blijkens de artikelsgewijze toelichting bij de Overeenkomst 
Stichting Vestia opgebouwd uit rente en aflossing van de pomp en de kosten van het onderhoud. 
De verplichting tot het (laten) verrichten van onderhoud door of vanwege Stichting Vestia en het 
melden van storingen bij Stichting Vestia is hetzelfde voor de verbruiker die eigenaar is van de 
warmtepomp als voor de verbruiker met een gehuurde warmtepomp. 

6.2.1.4. Vaststellen overtreding  

137. Gelet op het bovenstaande stelt de ACM vast dat Stichting Vestia en Vestia Energie niet hebben 
voldaan aan de wettelijke taak te zorgen voor een goed functionerend warmtesysteem en 
daarmee een betrouwbare levering van warmte. Vestia heeft verzuimd verantwoordelijkheid te 
nemen in het voorkomen van verstoppingen van het filter waarvan de oorzaak is gelegen in het 
warmtenet. Vestia weigert verantwoordelijkheid te nemen voor het filter als onderdeel van het 
warmtenet. Daarmee overtreedt Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie artikel 2 lid 1 van 
de Warmtewet.  

 
138. De ACM weegt voor het opleggen van de last mee dat Stichting Vestia de volledige zeggenschap 

over Vestia Energie heeft. Stichting Vestia is 100% aandeelhouder van Vestia Energie. Ook 
hebben Vestia Energie en de Stichting Vestia dezelfde bestuurder. Het stelsel van leidingen van 
Vestia Energie (Zeemeeuwfase 1) is aangesloten op de stelsel van leidingen dat Stichting Vestia 
beheert. Een goede werking van het warmtesysteem is alleen op te lossen in samenwerking 
tussen Stichting Vestia en Vestia Energie. Gelet op de uitsluitende zeggenschap van Stichting 
Vestia gelast de ACM Stichting Vestia de regie op zich nemen.     

 
139. De ACM gelast Stichting Vestia en Vestia Energie uiterlijk 1 oktober 2022 de overtreding van 

artikel 2 lid 1 van de Warmtewet te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor zorg te 
dragen dat het warmtesysteem zodanig functioneert dat sprake is van een betrouwbare levering 
van warmte. Dat betekent in ieder geval dat Vestia de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, 
reiniging en vervanging van de filters van verbruikers (voor zover het gaat om een verbruiker die 
onder de reikwijdte van de Warmtewet valt) op het warmtenet in Den Haag op zich moet nemen 
en storingen in het warmtesysteem dient op te lossen.  

 
140. In de reactie van Vestia34 op de uitvoerbaarheid van de last heeft Vestia aangegeven dat 

Stichting Vestía en Vestia Energie bereid en in staat zijn de verantwoordelijkheid te nemen voor 
 

34 Kenmerk ACM: ACM/IN/689262. 
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het schoonhouden van de filters, het oplossen van de vervuiling in de filters en storingen in het 
warmtesysteem. Vestia geeft daarbij aan dat de aanpak zal bestaan uit zowel tijdelijke als 
structurele maatregelen. Voor de structurele maatregelen, die zijn gericht op een goed 
functionerend warmtesysteem en het structureel voorkomen van verstoppingen van het filter, 
denkt Vestia aan het plaatsen van extra filters buiten de woningen, het spoelen van het 
distributienet, het onderzoeken en wegnemen van mogelijke oorzaken. Voor het nemen van deze 
structurele maatregelen is meer tijd nodig, mede omdat er werkzaamheden in het 
warmtesysteem nodig zijn waarvoor vergunningsprocedures doorlopen moeten worden. 
Daarnaast kan Vestia de filters periodiek en preventief gaan reinigen. 

 
141. De ACM kan zich redelijkerwijs indenken dat Vestia de structurele maatregelen mogelijk niet voor 

1 oktober 2022 uitgevoerd kan hebben, mede gelet op de tijd die naar verwachting nodig is om 
de fysieke maatregelen te nemen en het mogelijke vergunningenproces dat Vestia zou moeten 
doorlopen. De ACM acht het daarentegen wel haalbaar dat Vestia uiterlijk 1 oktober 2022 in ieder 
geval tijdelijke maatregelen neemt, en daarnaast uiterlijk 1 oktober 2022 een herstelplan heeft 
opgesteld waarin de te nemen structurele maatregelen zijn beschreven, inclusief een 
bijbehorende realistische tijdsplanning per afzonderlijke maatregel. Daarbij acht de ACM het van 
belang dat Vestia de bewoners hierbij betrekt.35 De ACM houdt ten aanzien van de tijdelijke 
maatregelen vast aan de datum van 1 oktober 2022, omdat in de Warmtewet is erkend dat vanaf 
die datum elke onderbreking in de levering van warmte moet worden voorkomen (zie 
bijvoorbeeld artikel 4 Warmtewet). De structurele maatregelen dienen door Vestia uiterlijk 1 
oktober 2023 te zijn afgerond.   

 
142. Om de bovenstaande reden concretiseert de ACM de opgelegde last. Met betrekking tot de 

tijdelijke maatregelen gaat de ACM ervan uit dat Vestia aan dit onderdeel van de last voldoet 
indien Stichting Vestia (eventueel namens Vestia Energie) binnen vier weken na bekendmaking 
van dit besluit elke verbruiker (voor zover het gaat om een verbruiker die onder de reikwijdte van 
de Warmtewet valt) op het warmtesysteem in Den Haag met een individuele warmtepomp per 
brief informeert over, tenminste, het volgende:  
• het door de ACM genomen besluit; 
• dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie verantwoordelijk is voor het oplossen 

van de vervuiling, het onderhoud, de reiniging en vervanging van het betreffende filter;   
• de contactgegevens (waaronder een telefoonnummer en e-mailadres) waar verbruikers 

klachten over storingen of mogelijke verstoppingen van het filter kunnen doorgeven;  
• dat alle filters voor 1 oktober 2022 preventief zullen worden gecontroleerd en gereinigd 

door Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie;  
• de momenten waarop Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie de filters periodiek 

gaat reinigen.  
 

Vestia stuurt de ACM een geanonimiseerde versie van de brief die is gestuurd naar elke 
verbruiker binnen vier weken na bekendmaking van dit besluit.   

 
Daarnaast voldoet Vestia aan dit onderdeel van de last indien Stichting Vestia respectievelijk 
Vestia Energie vóór 1 oktober 2022 alle filters preventief heeft gecontroleerd en gereinigd, en bij 
klachten over nieuwe verstoppingen of storingen aantoonbaar adequaat handelt.  
Vestia stuurt de ACM uiterlijk 1 oktober 2022 een rapportage waaruit blijkt welke activiteiten 
wanneer zijn verricht.  

 
35 Zie hierover ook de brief die de ACM op 23 juli 2022 aan het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft gestuurd: 
Brief ACM aan ministerie over problemen oudere warmte-koude opslagsystemen | ACM.nl. 

https://www.acm.nl/nl/publicaties/brief-acm-aan-ministerie-over-problemen-oudere-warmte-koude-opslagsystemen
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143. Ter aanvulling op het bovenstaande voldoet Vestia aan dit onderdeel van de last als Vestia 

uiterlijk 1 oktober 2022 een uitvoerbaar en gedegen herstelplan aan de ACM toestuurt 
waarmee een goed functionerend warmtesysteem en daarmee een betrouwbare levering van 
warmte kan worden gerealiseerd. Het herstelplan dient schriftelijk aantoonbaar door een 
onafhankelijke externe en ter zake deskundige partij te zijn getoetst of gevalideerd. In het 
herstelplan zijn tenminste de volgende elementen opgenomen:  
• welke (fysieke) structurele maatregelen Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie gaat 

nemen om verstoppingen van het filter en storingen in het warmtesysteem structureel zoveel 
als mogelijk te voorkomen, inclusief een realistische tijdsplanning per maatregel,  

• een overzicht van de benodigde vergunningen, inclusief het tijdstip van het indienen van de 
aanvraag per vergunning en de doorlooptijd,  

• de wijze waarop Vestia een representatieve groep van de bewoners heeft betrokken, inclusief 
de zienswijzen van de bewoners, eventuele second opinions.  

 
Stichting Vestia en Vestia Energie verklaren in dit herstelplan de hierin opgenomen activiteiten te 
zullen uitvoeren om aan de last te voldoen.  

 
Met betrekking tot de structurele maatregelen, voldoet Vestia aan dit onderdeel van de last indien 
alle structurele herstelmaatregelen zoals opgenomen in het gevalideerde herstelplan uiterlijk 1 
oktober 2023 zijn afgerond.  

 
144. In haar reactie op de uitvoerbaarheid van de last heeft Vestia36 aangegeven dat de last niet 

uitvoerbaar is omdat voor Vestia niet bekend is wie de verzoekers zijn. De opgelegde last geldt 
echter niet alleen voor de verzoekers, maar voor alle verbruikers op het Warmtenet in Den Haag 
voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van de Warmtewet vallen.               

 
145. Als Vestia niet aan de opgelegde last ter zake van de tijdelijke maatregelen en de nadere 

concretisering daarvan voldoet dan moet Stichting Vestia een dwangsom van € 100.000 betalen. 
Voor elke volledige maand daarna, dat Vestia geen uitvoering heeft gegeven aan de last verbeurt 
zij een dwangsom van € 100.000 met een maximum van € 300.000. Gelet op de regierol van 
Stichting Vestia hoeft Vestia Energie de last niet te verbeuren.  

 
146. Als Vestia niet aan de opgelegde last ter zake van de structurele maatregelen en de nadere 

concretisering daarvan voldoet dan moet Stichting Vestia een dwangsom van € 100.000 betalen. 
Voor elke volledige maand daarna, dat Vestia geen uitvoering heeft gegeven aan de last verbeurt 
zij een dwangsom van € 100.000 met een maximum van € 700.000. 

 
147. De ACM kiest hier voor het opleggen van een last onder dwangsom, omdat Vestia tot nu toe 

heeft geweigerd de verantwoordelijkheid te nemen. De ACM weegt hier verder mee dat 
aanpassingen in het warmtesysteem van een leverancier vergaande maatregelen en 
investeringen kunnen vergen. De dwangsom is nodig als pressiemiddel deze investeringen te 
doen en concrete stappen te nemen.  

 
148. De looptijd van de last onder dwangsom bedraagt twee jaar. 

6.3. Jaarnota 

 
36 Kenmerk ACM: ACM/IN/689262. 
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149. Stichting Vestia en Vestia Energie geven aan dat zij geen jaarnota verschaffen. In artikel 2 lid 2 
Warmtewet staat dat een leverancier ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende 
gespecificeerde nota moet overleggen. Vestia handelt in strijd met deze bepaling.   

 
150. Gelet op het bovenstaande gelast de ACM Vestia de geconstateerde overtreding te beëindigen 

en beëindigd te houden. Vestia moet voor het jaar 2021 aan verbruikers op het warmtenet in Den 
Haag, voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van de Warmtewet vallen, een nota 
verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte voor 2021 blijkt met daarbij een 
onderbouwing van het verbruik voor dat jaar.  

 
151. Vestia moet binnen zes weken na inwerkingtreding van dit besluit uitvoering aan de opgelegde 

last hebben gegeven. Zo niet dan verbeurt Stichting Vestia een dwangsom van € 15.000. Voor 
elke volledige week daarna, dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie geen uitvoering 
heeft gegeven aan de last verbeurt Stichting Vestia een dwangsom van € 15.000 met een 
maximum van € 250.000. De ACM verbindt aan de last het voorschrift dat Stichting Vestia en 
Vestia Energie aan de ACM binnen zes weken na inwerkingtreding van dit besluit een 
geanonimiseerd voorbeeld verstrekken van een nota, waaruit het aantal afgenomen GJ warmte 
over het kalenderjaar 2021 blijkt. Gelet op de regierol van Stichting Vestia hoeft Vestia Energie 
de last niet te verbeuren. 

 
152. In haar reactie op de uitvoerbaarheid van de last heeft Vestia37 aangegeven dat de last niet 

uitvoerbaar is omdat voor Vestia niet bekend is wie de verzoekers zijn. De opgelegde last geldt 
echter niet voor alleen de verzoekers, maar voor alle verbruikers op het warmtenet in Den Haag, 
voor zover deze verbruikers onder de Warmtewet vallen.               

 
153. Daarnaast gelast de ACM Vestia met ingang van het jaar 2022 aan elk van de verbruikers op het 

warmtenet in Den Haag, voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van de Warmtewet 
vallen, ten minste éénmaal per jaar een nota te verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ 
warmte door de desbetreffende individuele bewoner blijkt. De ACM bepaalt dat Vestia uiterlijk 
12 februari 2023 uitvoering heeft gegeven aan de last, voor zover het gaat om de jaarnota van 
het jaar 2022. Zo niet dan verbeurt Stichting Vestia een dwangsom voor elke volledige week dat 
Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie geen uitvoering heeft gegeven aan de last een 
dwangsom van € 15.000 met een maximum van € 150.000. De ACM verbindt aan de 
opgenomen last dat Stichting Vestia en Vestia Energie uiterlijk 12 februari 2023 een 
geanonimiseerd voorbeeld van een nota aan de ACM verstrekken, waaruit het aantal afgenomen 
GJ warmte over het kalenderjaar 2022 blijkt. Gelet op de regierol van Stichting Vestia hoeft 
Vestia Energie de last niet te verbeuren.  

 
154. De ACM kiest voor het opleggen van een dwangsom, omdat de ACM deze overtreding Vestia 

zwaar aanrekent. De ACM heeft nota bene Vestia Energie in 2017 gelast om bewoners in een 
andere wijk waar Vestia Energie aan levert een jaarnota te verschaffen waarbij de last door de 
Rechtbank Rotterdam is bekrachtigd.38  

6.4. Beschikbaar stellen onderzoeksrapport 

155. De ACM wijst het verzoek tot handhaving af voor zover de bewoners inzage eisen in het 
onderzoeksrapport zoals dat is opgesteld in opdracht van Vestia. Uit de Warmtewet volgt niet dat 

 
37 Kenmerk ACM: ACM/IN/689262. 
38 Rechtbank Rotterdam 5 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5194.  
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een leverancier een dergelijke rapport over de werking van haar systeem aan verbruikers hoeft te 
overleggen. Ook ziet de ACM geen grond Vestia op basis van de Warmtewet te dwingen om 
inzage te geven in de kosten en de baten zoals de verzoekers eisen.  

6.5. Betalingen in strijd met het NMDA-principe 

156. ACM volgt de stelling van de verzoekers niet dat de bewoners meer betalen dan zij zouden 
betalen volgens het niet-meer-dan-anders-principe (hierna: NMDA-principe). De ACM licht dat 
hieronder toe.  

 
157. Uit artikel 2 lid 3 Warmtewet volgt dat een leverancier voor de levering van warmte niet meer in 

rekening mag brengen dan de maximumprijs zoals de ACM deze vaststelt op grond van artikel 5, 
eerste lid van de Warmtewet. De maximumprijs zoals door de ACM is vastgesteld is gebaseerd 
op de kosten die een gemiddelde energieverbruiker zou maken door middel van een 
gasvoorziening voor zijn warmteverbruik (artikel 5, tweede lid, onderdeel a, van de Warmtewet). 
Dat betekent dat het NMDA-principe besloten ligt in de wijze waarop de ACM de maximum 
leveringstarieven vaststelt. 

 
158. Vestia overtreedt pas de Warmtewet als deze een tarief in rekening brengt dat hoger is dan de 

maximumprijs als bedoeld in artikel 5 van de Warmtewet.39 In haar zienswijze stelt Vestia Energie 
nog dat zij geen te hoge tarieven in rekening brengt, omdat zij een kostenverdeelsystematiek 
hanteert zoals bedoeld in artikel 8a van de Warmtewet. Deze stelling gaat niet op, omdat de 
kostenverdeelsystematiek niet gaat over de hoogte van de tarieven.   

 
159. Verzoekers kunnen niet direct een beroep doen op het NMDA-principe zoals dat besloten ligt in 

artikel 5 tweede lid onderdeel a van de Warmtewet. Individuele verbruikers kunnen geen rechten 
ontlenen aan het NMDA-principe. De ACM wijst deze klacht af. 

 

6.6. Plaatsing van individuele meters  

160. Voor de beoordeling van deze klacht merkt de ACM op dat de verplichting om individuele meters 
te plaatsen afhankelijk is van de datum waarop de aansluiting is opgeleverd. Zo geldt er op grond 
van artikel 8, tweede lid, van de Warmtewet voor aansluitingen die zijn opgeleverd vóór 1 januari 
2014 (de datum waarop de Warmtewet in werking is getreden), een verplichting om een 
individuele meter aan verbruikers ter beschikking te stellen wanneer een verbruiker hierom 
vraagt. Er is een uitzondering op deze verplichting wanneer het ter beschikking stellen technisch 
onmogelijk is of financieel niet redelijk is. Voor aansluitingen die zijn opgeleverd na 1 januari 
2014 geldt op grond van artikel 8, tweede lid, van de Warmtewet een verplichting om een 
individuele meter te plaatsen. De verbruiker hoeft hiertoe geen verzoek te doen aan de 
warmteleverancier. 

 
161. De aansluitingen van de verbruikers zijn voor 1 januari 2014 opgeleverd. Er geldt voor deze 

aansluitingen op basis van artikel 8 Warmtewet derhalve geen algemene verplichting individuele 
meters aan de verbruikers ter beschikking te stellen. Enkel indien een verbruiker hierom 
verzoekt, kan Vestia verplicht zijn om een individuele meter ter beschikking te stellen. Volgens 

 
39 Zie ook de uitspraak van de Rechtbank Rotterdam 5 juli 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:5194, ro 10. Zie ook de uitspraken van 
de Rechtbank Rotterdam van 23 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3708 en ECLI:NL:RBROT:2020:3709 voor vergelijkbare 
zaken.  
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Vestia hebben de verzoekers niet aan Vestia gevraagd een meter te laten plaatsen. De 
verzoekers geven aan dat zij dit wel hebben gedaan. Dit blijkt uit het volgende. De Stichting 
Duindorp heeft Vestia begin 2021 gevraagd waarom geen meters zijn geplaatst.40 Vestia heeft in 
haar zienswijze ontkent dat zij verzoeken voor het plaatsen van een meter heeft ontvangen. Op 
voorhand heeft Vestia aangegeven dat zij deze verzoeken gaat afwijzen vanwege technische en 
financiële redenen (randnummer 105). Vestia stelt, zonder nader bewijs, dat het plaatsen van 
een meter redelijkerwijs niet van Vestia kan worden verlangd. Een dergelijke weigering is volgens 
de ACM in strijd met de Warmtewet. De ACM weegt hier mee dat zij in een vergelijkbare zaak 
heeft aangegeven dat het plaatsen van meters bij individuele warmtepompen technisch en 
financieel mogelijk is.41 Het is volgens de ACM niet aannemelijk dat het plaatsen van de meters 
door Vestia dan wel technisch en financieel onmogelijk is. De ACM heeft Vestia op dit besluit 
gewezen, maar desondanks wil Vestia het plaatsen van de meters weigeren. 

 
162. Dat betekent dat Vestia artikel 8, tweede lid Warmtewet overtreedt. De ACM legt Stichting Vestia 

respectievelijk Vestia Energie de onderstaande last op: 
• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient binnen zes maanden na bekendmaking 

van dit besluit individuele meters te plaatsen bij de verzoekers. Hierbij geldt dat Stichting 
Vestia respectievelijk Vestia Energie met de Stichting Duindorp of de verzoekers kan 
overleggen welke bewoners een meter willen waarbij de Stichting Vestia respectievelijk 
Vestia Energie de verzoekers wijst op meetkosten.  

• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient binnen twee maanden na bekendmaking 
van dit besluit de verbruikers op het warmtenet te informeren over de uitkomst van dit besluit 
en het feit dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie op verzoek meters kan plaatsen.  

• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie stuurt de ACM binnen twee maanden na 
bekendmaking van dit besluit een kopie van dat bericht en de bijhorende verzendlijst. 

• Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient de ACM uiterlijk zes maanden na 
bekendmaking van dit besluit te informeren, aan de hand van de verzendlijst, over het 
daadwerkelijke aantal meters dat zij heeft geplaatst, inclusief de (schriftelijke) verzoeken tot 
plaatsing, met daarbij een schriftelijke verklaring van bewoners die het plaatsen van de meter 
hebben geweigerd. 

 
163. Als Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie niet aan de last voldoet dan verbeurt Stichting 

Vestia een dwangsom van € 15.000. Voor elke volledige week daarna, dat Stichting Vestia 
respectievelijk Vestia Energie geen uitvoering heeft gegeven aan de last verbeurt Stichting Vestia 
een dwangsom van € 15.000 met een maximum van € 250.000. Gelet op de regierol van 
Stichting Vestia hoeft Vestia Energie de last niet te verbeuren. 

 
164. Nu het verbruik niet is gemeten constateert de ACM dat Vestia een kostenverdeelsystematiek 

hanteert. De kostenverdeelsystematiek is bedoeld als alternatief voor het meten van het verbruik 
van warmte door verbruiker met als doel om een zo nauwkeurig mogelijke benadering van het 
werkelijke aandeel van het verbruik te geven.42 Verbruikers kunnen op grond van artikel 8a, 
zevende lid 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. Verzoekers hebben een dergelijk 
verzoek niet gedaan. Daarmee kan de ACM op dit moment geen overtreding van deze bepaling 

 
40 Kenmerk ACM: ACM/IN/675139 en ACM/IN/675163. 
41 Handhavingsbesluit ACM van 23 oktober 2020 met kenmerk ACM/20/040256 (zaak De Sniep).    
42 Zie de uitspraken van de Rechtbank Rotterdam van 23 april 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:3708 en 
ECLI:NL:RBROT:2020:3709.  
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vaststellen. De ACM heeft zelf geen onderzoek gedaan naar de kostenverdeelsystematiek zoals 
Vestia die hanteert, omdat de ACM eerst de resultaten van een eventueel onderzoek door een 
onafhankelijke deskundige wil afwachten.  

6.7. Overige onderwerpen 

165. De ACM is van oordeel dat verzoekers voor dit onderdeel van het handhavingsverzoek niet 
belanghebbende is zoals bedoeld in artikel 3:2 Awb. De ACM heeft hierbij getoetst aan de 
zogenoemde OPERA-criteria die volgen uit de rechtspraak. Volgens die rechtspraak wordt een 
persoon of entiteit alleen als belanghebbende gekwalificeerd als cumulatief voldaan is aan vijf 
criteria. Dit betekent dat sprake moet zijn van een: objectief bepaalbaar (niet subjectief), 
persoonlijk (voldoende onderscheidend), eigen (niet van een ander), rechtstreeks (niet afgeleid) 
en actueel (niet slechts toekomstig of onzeker) belang. 

 
166. Een leverancier moet met of zonder een vergunning voldoen aan de bepalingen van de 

Warmtewet. De bewoners zijn dus altijd beschermd door de Warmtewet. De bewoners hebben er 
geen rechtsreeks belang bij dat Vestia wel of geen vergunning heeft. De ACM merkt daarbij op 
dat Vestia al contact met de ACM heeft opgenomen over het aanvragen van een vergunning.  

 
167. Voor zover de verzoekers klagen over de klachtenregistratie en een zorgvuldige bedrijfsvoering 

van Vestia is de ACM van oordeel dat een toets op deze onderdelen onderdeel zal zijn van een 
beoordeling van de vergunningaanvraag. Op grond van de Warmtewet moet een leverancier een 
werkende klachtenregistratie en een zorgvuldige bedrijfsvoering hebben om zo een goede 
kwaliteit van dienstverlening te kunnen waarborgen. De ACM gaat er daarbij vanuit dat een 
leverancier in ieder geval een goede kwaliteit van dienstverlening waarborgt als de leverancier 
haar bedrijfsprocessen heeft ingericht en een bedrijfsvoering voert zoals de ACM deze 
beoordeelt bij het toetsen van een aanvraag voor vergunning of op een vergelijkbare wijze. De 
ACM wijst er verder op dat de ACM al een onderzoek heeft opgestart naar het bijhouden en 
publiceren van de storingsregistratie door leveranciers. Dit blijkt bijvoorbeeld uit haar 
nieuwsbericht van 23 juli 2020.43  

 
168. Voor deze onderdelen besluit de ACM de klachten op prioriteit af te wijzen. De ACM krijgt meer 

signalen en handhavingsverzoeken dan zij aan onderzoeken kan onderwerpen gezien de 
beschikbare tijd en middelen. De ACM is daarom genoodzaakt om bij de behandeling van 
handhavingsverzoeken een prioriteringsbeleid te hanteren. Dit prioriteringsbeleid staat 
beschreven in de publicatie ‘Prioritering van handhavingsonderzoeken door de Autoriteit 
Consument en Markt’.44 In haar prioriteringsbeleid hanteert de ACM criteria op basis waarvan zij 
verzoeken om handhaving of signalen over mogelijke overtredingen beoordeelt: i) hoe schadelijk 
is het gedrag waarop het verzoek of signaal ziet voor de consumentenwelvaart, ii) hoe groot is 
het maatschappelijk belang bij het optreden van de ACM en iii) in hoeverre is de ACM in staat 
doeltreffend en doelmatig op te treden. Voor de genoemde onderdelen is de ACM van oordeel 
dat zij deze doeltreffender en doelmatiger bij de beoordeling van een vergunning kan toetsen. 
Dat betekent dat de ACM voor deze onderdelen de aanvraag tot handhaving afwijst.  

 
169. In de reactie op de verzoek van de ACM over de uitvoerbaarheid van de last heeft de Stichting 

Duindorp aangegeven dat zij een rol voor de ACM verlangt bij het vorderen van mogelijke 

 
43 Warmteleveranciers gaan storingen publiceren na actie van de ACM | ACM.nl. 
44 Gepubliceerd in Staatscourant 18 maart 2016, nr. 14564.  

https://www.acm.nl/nl/publicaties/warmteleveranciers-gaan-storingen-publiceren-na-actie-van-de-acm
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gevolgschade bij Vestia.45 De ACM acht zich niet bevoegd om namens de bewoners Vestia te 
vorderen dat zij schade aan de bewoners moet betalen. De ACM is toezichthouder op naleving 
van de Warmtewet door leveranciers en is geen partij in schadeprocedures aan partijen. De 
eventuele lasten worden betaald aan de ACM. Deze middelen zijn niet beschikbaar voor 
mogelijke schade voor bewoners. Het is aan De Geschillencommissie46 of de civiele rechter zich 
uit te laten over mogelijke schadevergoedingen. De Geschillencommissie of de civiele rechter 
kunnen het besluit van de ACM wel in hun oordeelsvorming betrekken.   

 

  

 
45 Kenmerk ACM: ACM/IN/689407. 
46 Zie: De Geschillencommissie - De Geschillencommissie. 

https://www.degeschillencommissie.nl/
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7. Dictum 

170. De Autoriteit Consument en Markt:  
 
Betrouwbare levering 

I. Stelt vast dat Vestia artikel 2 lid 1 van de Warmtewet overtreedt door niet te zorgen voor een 
goed functionerend warmtesysteem waardoor de filters verstopt raken en door te weigeren 
verantwoordelijkheid te nemen voor het schoonhouden van het filter als onderdeel van het 
warmtenet.  

II. Gelast Stichting Vestia en Vestia Energie uiterlijk 1 oktober 2022 de overtreding van artikel 2 
lid 1 van de Warmtewet te beëindigen en beëindigd te houden door ervoor zorg te dragen dat 
het warmtesysteem zodanig functioneert dat sprake is van een betrouwbare levering van 
warmte. Dat betekent in ieder geval dat Vestia de verantwoordelijkheid voor het onderhoud, 
reiniging en vervanging van de filters van verbruikers (voor zover het gaat om een verbruiker 
die onder de reikwijdte van de Warmtewet valt) op het warmtenet in Den Haag op zich moet 
nemen en storingen in het warmtesysteem dient op te lossen.  
Gelast Stichting Vestia en Vestia Energie in dit kader het volgende:  

i.  Stichting Vestia (eventueel namens Vestia Energie) informeert binnen vier weken 
na bekendmaking van dit besluit elke verbruiker (voor zover het gaat om een 
verbruiker die onder de reikwijdte van de Warmtewet valt) op het warmtesysteem 
in Den Haag met een individuele warmtepomp per brief over, tenminste, het 
volgende:  

▪ het door de ACM genomen besluit; 
▪ dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie verantwoordelijk is voor 

het oplossen van de vervuiling, het onderhoud, de reiniging en vervanging 
van het betreffende filter als onderdeel van het warmtenet;   

▪ de contactgegevens (waaronder een telefoonnummer en e-mailadres) 
waar verbruikers klachten over storingen of mogelijke verstoppingen van 
het filter of storingen kunnen doorgeven;  

▪ dat alle filters voor 1 oktober 2022 preventief zullen worden gecontroleerd 
en gereinigd door Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie;  

▪ de momenten waarop Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie de 
filters periodiek gaat reinigen.  

ii.  Stichting Vestia stuurt de ACM een geanonimiseerde versie van de brief die is 
gestuurd naar elke verbruiker binnen vier weken na bekendmaking van dit 
besluit.  

iii.  Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient uiterlijk 1 oktober 2022 alle 
filters preventief te hebben gecontroleerd en gereinigd, en bij klachten over 
nieuwe verstoppingen of storingen aantoonbaar adequaat te handelen.  

iv.  Ter aanvulling op het bovenstaande stuurt Stichting Vestia uiterlijk 1 oktober 
2022 aan de ACM een uitvoerbaar en gedegen herstelplan toe waarmee een goed 
functionerend warmtesysteem en daarmee een betrouwbare levering van 
 warmte kan worden gerealiseerd. Het herstelplan dient schriftelijk aantoonbaar 
 door een onafhankelijke externe en ter zake deskundige partij te zijn getoetst of  
 gevalideerd. In het herstelplan zijn tenminste de volgende elementen  
 opgenomen:  

▪ welke (fysieke) structurele maatregelen Stichting Vestia respectievelijk 
Vestia Energie gaat nemen om verstoppingen van het filter en storingen 
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in het warmtesysteem structureel zoveel als mogelijk te voorkomen, 
inclusief een realistische tijdsplanning per maatregel,  

▪ een overzicht van de benodigde vergunningen, inclusief het tijdstip van 
het indienen van de aanvraag per vergunning,  

▪ de wijze waarop Vestia een representatieve groep van de bewoners heeft 
betrokken, inclusief de zienswijzen van de bewoners, eventuele second 
opinions.  

v.  Stichting Vestia en Vestia Energie verklaren in het herstelplan de hierin 
opgenomen activiteiten te zullen uitvoeren.  

III. Gelet op de uitsluitende zeggenschap van Stichting Vestia gelast de ACM Stichting Vestia de 
regie op zich te nemen.  

IV. Gelast Stichting Vestia en Vestia Energie om alle structurele herstelmaatregelen zoals 
opgenomen in het gevalideerde herstelplan uiterlijk 1 oktober 2023 volledig te hebben 
uitgevoerd en afgerond.  

V. Als Vestia de last zoals voorgeschreven onder I-III niet uitvoert dan verbeurt Stichting Vestia 
een dwangsom van € 100.000. Voor elke volledige maand daarna dat Vestia geen uitvoering 
heeft gegeven aan de last verbeurt zij een dwangsom van € 100.000 tot een maximum van   
€ 300.000. 

VI. Als Vestia de last zoals voorgeschreven onder III-IV niet uitvoert dan verbeurt Stichting Vestia 
een dwangsom van € 100.000. Voor elke volledige maand daarna dat Vestia geen uitvoering 
heeft gegeven aan de last verbeurt zij een dwangsom van € 100.000 tot een maximum van            
€ 700.000. 

VII. De looptijd van de last onder dwangsom bedraagt twee jaren. 
VIII. Stichting Vestia dient de ACM uiterlijk 1 oktober 2022 te informeren in een rapportage over 

de activiteiten die zijn verricht om aan het eerste onderdeel van de last (zoals voorgeschreven 
onder I-II) te voldoen. 

IX. Stichting Vestia dient de ACM uiterlijk 1 oktober 2023 te informeren in een rapportage over 
de activiteiten die zijn verricht om aan het tweede onderdeel van de last (zoals voorgeschreven 
onder IV) te voldoen. 

 
Jaarnota 

X. Stelt vast dat Vestia artikel 2 lid 2 Warmtewet overtreedt door geen jaarnota te verstrekken.  
XI. Gelast Vestia de geconstateerde overtreding te beëindigen en beëindigd te houden.  
XII. Gelast Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie voor het jaar 2021 aan de verbruikers op 

het warmtenet in Den Haag, voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van de 
Warmtewet vallen, een nota te verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte voor 
2021 blijkt met daarbij een onderbouwing van het verbruik voor dat jaar. Vestia moet binnen 
zes weken na inwerkingtreding van dit besluit uitvoering aan de opgelegde last hebben 
gegeven. Zo niet dan verbeurt Stichting Vestia een dwangsom van € 15.000. Voor elke 
volledige week daarna, dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie geen uitvoering heeft 
gegeven aan de last verbeurt zij een dwangsom van € 15.000 met een maximum van             
€ 250.000. De ACM verbindt aan de last het voorschrift dat Stichting Vestia en Vestia Energie 
aan de ACM binnen zes weken na inwerkingtreding van dit besluit een geanonimiseerd 
voorbeeld verstrekken van een nota, waaruit het aantal afgenomen GJ warmte over het 
kalenderjaar 2021 blijkt.  

XIII. Gelast Vestia met ingang van het jaar 2022 aan elk van de verbruikers op het warmtenet in 
Den Haag, voor zover deze verbruikers onder de reikwijdte van de Warmtewet vallen, ten 
minste éénmaal per jaar een nota te verstrekken waaruit het aantal afgenomen GJ warmte 
door de desbetreffende individuele verbruiker blijkt. Vestia moet uiterlijk 12 februari 2023 
uitvoering aan de last hebben gegeven. Zo niet dan verbeurt Stichting Vestia een dwangsom 
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voor elke volledige week dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie geen uitvoering 
heeft gegeven aan de last een dwangsom van € 15.000 met een maximum van € 150.000. De 
ACM verbindt aan de opgenomen last dat Stichting Vestia en Vestia Energie uiterlijk 12 
februari 2023 een geanonimiseerd voorbeeld van een nota aan de ACM verstrekken, waaruit 
het aantal afgenomen GJ warmte over het kalenderjaar 2022 blijkt.  

 
Plaatsen meters 

XIV. Stelt vast dat Vestia artikel 8, tweede lid Warmtewet overtreedt door, ondanks communicatie 
daarover van bewoners, geen meters te plaatsen.  

XV. Gelast Vestia het volgende:  
i. Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient binnen zes maanden na 

bekendmaking van dit besluit individuele meters te plaatsen bij de verzoekers. Hierbij 
geldt dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie met de Stichting Duindorp of 
de verzoekers kan overleggen welke bewoners een meter willen waarbij de Stichting 
Vestia respectievelijk Vestia Energie de verzoekers wijst op meetkosten.  

ii. Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient binnen twee maanden na 
bekendmaking van dit besluit de verbruikers op het warmtenet te informeren over de 
uitkomst van dit besluit en het feit dat Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie 
op verzoek meters kan plaatsen.  

iii. Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie stuurt de ACM binnen twee maanden 
na bekendmaking van dit besluit een kopie van dat bericht en de bijhorende 
verzendlijst. Stichting Vestia respectievelijk Vestia Energie dient de ACM uiterlijk zes 
maanden na bekendmaking van dit besluit te informeren, aan de hand van de 
verzendlijst, over het daadwerkelijke aantal meters dat zij heeft geplaatst, inclusief de 
(schriftelijke) verzoeken tot plaatsing, met daarbij een schriftelijke verklaring van 
bewoners die het plaatsen van de meter hebben geweigerd. 

XVI. Als Vestia niet aan de bovenstaande last voldoet dan verbeurt Stichting Vestia een dwangsom 
van € 15.000. Voor elke volledige week daarna, dat Vestia geen uitvoering heeft gegeven aan 
de last verbeurt Stichting Vestia een dwangsom van € 15.000 met een maximum van             
€ 250.000. 

 
Afwijzing   

XVII. Wijst het verzoek tot handhaving af voor zover de verzoekers stellen dat Vestia Energie de 
Warmtewet overtreedt door het onderzoeksrapport van Techniplan niet te overleggen en het 
NMDA-principe overtreedt. Op deze onderdelen heeft de ACM geen overtreding vast kunnen 
stellen.  

XVIII. Acht de verzoekers niet ontvankelijk voor zover het gaat over haar klacht dat Vestia Energie 
geen vergunning heeft, omdat de verzoekers niet belanghebbende zijn.  

XIX. Wijst het verzoek op grond van prioritering af voor zover de klachten gaan over de 
klachtenregistratie en een zorgvuldige bedrijfsvoering.  
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Den Haag,  
Datum: 1 juni 2022 
 
Autoriteit Consument en Markt,  
namens deze,  
 
w.g. 
 
drs. M.R. Leijten  
Bestuurslid 
 
Als u rechtstreeks belanghebbende bent, kunt u bezwaar maken tegen dit besluit. Stuur uw gemotiveerde 
bezwaarschrift naar de Autoriteit Consument en Markt, Juridische Zaken, postbus 16326, 2500 BH Den Haag. 
Graag ontvangen wij uw bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop dit besluit bekend is gemaakt. In 
uw bezwaarschrift kunt u de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij 
de bestuursrechter. 
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Bijlage I – Juridisch kader 

In artikel 1 van de Warmtewet staat, voor zover relevant: 
 

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

levering van warmte: de aflevering van warmte aan verbruikers; 

In artikel 2, lid 1 van de Warmtewet staat 
 
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: 

a. ten minste eenmaal per jaar een volledige en voldoende gespecificeerde nota met 
betrekking tot de door hem geleverde diensten, en 

In artikel 8 van de Warmtewet staat, voor zover relevant: 
 

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. (…) 

 
In artikel 8a van de Warmtewet staat, voor zover relevant: 

 
1.(…) 

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. 

2.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. 

3.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. 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0033729/2019-07-01#Hoofdstuk2_Paragraaf2.1_Artikel2
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4.(…) 

5.(…) 

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.(…) 

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 zesde 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. 




