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Geachte leden van de Tweede Kamer, 
 

Op 13 februari bespreekt u in een plenair debat de wijziging van de Warmtewet (wijzigingen naar 
aanleiding van de evaluatie Warmtewet). Graag brengen we als Woonbond onze zienswijze met 

betrekking tot de wijziging onder uw aandacht (zie bijlage). Vanzelfsprekend zijn wij bereid deze 

punten, indien nodig, nader toe te lichten.  
 

Wijziging Warmtewet 

Oogmerk van de herziening van de Warmtewet is om de regelgeving voor collectieve warmtelevering 
beter te laten aansluiten op toekomstige ontwikkelingen in het kader van de energietransitie. Doel is 

een betrouwbare, betaalbare en veilige CO2-arme energievoorziening in 2050. Juist vanwege de 

samenhang met al die verschillende ontwikkelingen in de energietransitie is de voorliggende 
wetswijziging eigenlijk een vrij beperkte herziening. Waar aanvankelijk gedacht werd dat de 

aanpassing een omvangrijke systeemwijziging zou zijn, is wat voorligt vooral een reparatie van 
knelpunten om de energietransitie niet in de weg te zitten dan wel te bevorderen. De echt grote 

besluiten zullen in samenhang met de Energieagenda, Stroom- en Gaswet in volgende jaren 
plaatsvinden. De fundamentelere keuzes met betrekking tot warmte, zoals vragen rond infrastructuur, 

worden met deze wet niet aangepakt. De herziening gaat uit van ‘no regret’. Maar de vraag over 

bijvoorbeeld de relatief hoge kosten van warmtenetten in vergelijking met gasnetten en de vraag hoe 
uitbreiding daarvan in de toekomst wordt gefinancierd blijven onbeantwoord.  

 
De volgende punten wil ik nadrukkelijk onder uw aandacht brengen: 

 

A. Het gebrek aan keuzevrijheid en hoge kosten bij uitstap voor de consument. 

B. Het onvoldoende functioneren van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe (NMDA). 

C. Het onvoldoende functioneren van de consumentenbescherming tegen onredelijk hoge 

warmtekosten. 
 

A) Gebrek aan keuzevrijheid 

Het gebrek aan keuzevrijheid en hoge kosten bij uitstap voor de consument is met deze wijziging 
redelijk ondervangen. Dat afsluiting op basis van werkelijke kosten gaat plaatsvinden is winst. In het 
geval van blokverwarming is afsluiting niet mogelijk voor de huurder zonder instemming van de 

verhuurder, omdat dit immers tot wijziging van het gehuurde leidt en dat alleen kan met instemming 

van de verhuurder. 
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B) Aanpassingen aan het NMDA 

De beperkte aanpassingen van het NMDA-principe is goed maar biedt onvoldoende garanties voor 

consumenten. Hoe de aanpassing van de maximumtariefstelling precies uitpakt is onduidelijk. Ook de 
blijvende verbinding met de gasreferentie is voor consumenten kwetsbaar daar verwacht kan worden 

dat de prijs eerder stijgt dan daalt.  
 

De herziening gaat voor leveranciers en afnemers ruimte bieden om in onderling overleg een andere 

tariefstelling overeen te komen dan op basis van het wettelijk regime. Deze wijziging draagt risico’s in 

zich. Mits de totstandkoming van de prijs volledig transparant is en niet tot een kostenstijging leidt is 

dergelijke ruimte wellicht nuttig. Maar zonder aanvullende waarborgen zien wij hierin eerder een 
bedreiging dan een kans voor consumenten.    

 

De kosten van een afleverset worden bij afnemers van warmte apart in rekening gebracht. Dat leidt bij 

de meeste huurders tot veel hogere vaste lasten voor de levering van warmte dan in de gas-

referentiesituatie. In dat laatste geval zijn de kosten voor de Cv-installatie immers onderdeel van de 

huur. De wetgever was zich wel bewust van dit verschil en heeft daarvoor een compensatie 
opgenomen in het WWS, voor woningen die onder de Warmtewet vallen. Deze compensatie betekent 
in de praktijk echter vrijwel niets, omdat vrijwel alle huurwoningen (ruim) onder de maximale 
huurprijs worden verhuurd. Wij zijn stellig van mening dat ook een afleverset een onroerend 

onderdeel uitmaakt van een huurwoning en derhalve niet apart aan de huurder in rekening gebracht 

mag worden. De Warmtewet dient op dit punt duidelijk te maken dat de kosten voor de afleverset 
voor rekening van de eigenaar van de woning dienen te komen. 

 
C) Betere bescherming tegen onredelijke warmtekosten bij blokverwarming 

De herziening van de Warmtewet beoogt gebonden consumenten die te maken hebben met een 

monopolist als warmteleverancier een beter functionerende bescherming te bieden. Terecht wordt 

gesteld dat kleinverbruikers die geen alternatief hebben zich in een kwetsbare positie bevinden. De 

Woonbond is niet overtuigd dat het voorliggende voorstel optimale consumentenbescherming biedt.  

Uit de evaluatie van de Warmtewet is gebleken dat sinds de invoering een verwarrende situatie is 
ontstaan omdat op de levering van warmte als onderdeel van de huurovereenkomst zowel het 
Huurrecht als de Warmtewet van toepassing zijn. De herziening wil deze onwenselijke situatie 
wegnemen door de reikwijdte van de Warmtewet in bepaalde situaties te beperken.  

 

De keuze om het huurrecht toe te passen en niet de bescherming van de Warmtewet is begrijpelijk. 

De bescherming van de Warmtewet functioneert simpelweg onvoldoende. Te makkelijk zien wij 
verhuurders teruggrijpen op de maximale tarieven van de Warmtewet bij hun afrekeningen en geen 

rekening houden met de redelijkheid van die tarieven. In veel gevallen leidt dit tot hogere stookkosten 

voor huurders dan voordien. De Huurcommissie heeft reeds vele huurders in het gelijk gesteld, maar 

dat vereist dus dat huurder zich actief verzet tegen te hoge lasten. Dat de huurder onder de huidige 

Warmtewet dan ook nog de keus heeft uit twee geschillenbeslechters maakt het er allemaal niet 

eenvoudiger op. Het is beter om dit te beperken tot het huurrecht en de geschillen te beslechten bij 

de Huurcommissie.  

 
De Woonbond verwacht wel een aanscherping van het huurrecht op het punt van de redelijkheid van 
de servicekosten. Dit achten wij noodzakelijk om huurders voldoende te beschermen tegen onredelijk 

hoge warmtekosten. Net als Aedes vinden wij het wenselijk om in het huurrecht een prikkel in te 

bouwen om slecht functionerende blokverwarmingssystemen aan te pakken. De Huurcommissie 
hanteert daar nu een rendement van 80% voor. Wat ons betreft dienen huurders met blokverwarming 

voortaan jaarlijks op de hoogte gesteld te worden van het rendement van de ketel. Dat zou kunnen bij 
de jaarlijkse servicekostenafrekening. Indien dit rendement onder de 80 (of wellicht 85%) ligt, dient de 
verhuurder hier actie op te ondernemen. 
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Rond blokverwarming zijn nog twee zaken van groot belang om de redelijkheid van de warmtekosten 
voor afnemers te bewaken. Zo dient niet alleen de stookinstallatie efficiënt te zijn, de gehele 

installatie moet voldoende efficiënt zijn. Periodiek dient de gehele installatie waterzijdig goed 

ingeregeld te worden. Niet alleen om de retourtemperatuur bij de ketel optimaal te hebben, maar ook 
om te zorgen dat aangevoerde warmte ook voldoende door de radiator wordt afgestaan.  

Als laatste moeten vooral bij oudere blokverwarming gebruik worden gemaakt van een correcte 
kostenverdeling over een vast en een variabel deel. De kosten van de verwarming van een pand 

moeten zodanig verdeeld zijn dat bewoners aan de buitenranden niet overmatig mee betalen aan de 

kosten van de verwarming van meer naar binnen gelegen wooneenheden.  

 

Hoe deze laatste twee noodzakelijke voorwaarden voor voldoende bescherming tegen onredelijk hoge 
warmtekosten in het huurrecht een plek kunnen krijgen moet nog onderzocht worden. Het is echter 

van belang dat de wetgever bij een eventuele aanpassing van het huurrecht om huurders beter te 

beschermen tegen onnodig hoge warmtekosten hier nadrukkelijk aandacht voor heeft. 

 

Samenvattend:  

De wetswijziging biedt voldoende positieve punten om er niet afwijzend tegenover te staan. De 
benodigde extra garantie voor afnemers van blokverwarming is met een enkele kleine maar 
belangrijke aanpassing in het huurrecht te realiseren. 
 

 

Met vriendelijke groet, 
   

  

 
Ronald Paping   

algemeen directeur 


