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Vooraf 
Eind juni is de wijziging van de Warmtewet, naar aanleiding van de evaluatie van diezelfde wet naar 
de Tweede Kamer gestuurd. De Kamer heeft er voor de zomer in de vaste Kamercommissie over 
gesproken. De Woonbond heeft in het voorstadium input voor de consultatie geleverd. Deze notitie 
schetst de hoofdlijnen van de voorgenomen wetswijziging en schetst de zienswijze van de Woonbond 
hierover.   
 
Omvang wetswijziging 
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 bijvoorbeeld de 
vraag over de relatief hoge kosten van warmtenetten in vergelijking met gasnetten en de vraag hoe 
uitbreiding daarvan in de toekomst wordt gefinancierd blijven onbeantwoord.  
 
Het voorstel 
De wetswijziging beoogt de positie van collectieve warmtevoorziening te verbeteren. Nu hebben 
warmtenetten een aandeel van 5%. Het kabinet streeft naar uitbreiding daarvan, ook vanuit de 
noodzaak tot afbouw van gas. Uit de evaluatie van de Warmtewet komt naar voren dat collectieve 
warmte nu niet als even betaalbaar, betrouwbaar en veilig als gas wordt gezien. Met de onderstaande 
aanpassingen wil het kabinet de positie van collectieve warmte verstevigen.  
Uitgangspunten: 

 Betere bescherming consument ten opzichte van monopolist (meer garanties en duidelijkheid). 

 Regelgeving moet beter aansluiten bij toekomstige ontwikkelingen (tussenstap transitie). 
 
Knelpunten blokverwarming 
In situaties met blokverwarming levert de Warmtewet knelpunten op. Meestal gaat dat over de vraag 
wie de warmteleverancier is, welke kosten daar aan verbonden zijn en hoe consumentenbescherming 
vorm krijgt. Zowel voor VvE’s als voor huurders is de situatie nu vaak ondoorzichtig en onvoldoende 
werkend. Er is een dubbeling in de consumentenbescherming tussen de Warmtewet en het huurrecht. 
Het kabinet kiest er nu voor om bepaalde situaties uit de Warmtewet uit te zonderen waardoor zij 
louter onder het huurrecht gaan vallen.  
 

Uitzondering 1: VvE’s 
Verhuurders en verenigingen van eigenaren die warmte leveren aan hun huurders zijn op grond van 
de Warmtewet warmteleverancier. Dit betekent dat zij gebonden zijn aan de taken en verplichtingen 
die uit de Warmtewet voortvloeien. Zowel warmteleverende verhuurders als verenigingen van 
eigenaren geven aan dat zij als gevolg van de Warmtewet geconfronteerd worden met hoge en 
disproportionele administratieve lasten en extra kosten. Verhuurders en verenigingen van eigenaren 
hebben veelal een aansluiting die groter is dan 100 kW en genieten niet de bescherming die de 
Warmtewet biedt (omdat die beperkt is tot verbruikers met een aansluiting van maximaal 100 kW. Zij 
kunnen voor de levering van warmte dan ook een hogere prijs in rekening gebracht krijgen dan de 
maximumprijs en hebben bovendien zelf ook nog kosten. In het voorstel worden verenigingen van 
eigenaren als warmteleveranciers uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet. Hierbij kan 



worden gedacht aan een appartementencomplex dat een gasgestookte ketel in de kelder van het 
gebouw heeft staan waarmee warmte wordt opgewekt die vervolgens geleverd wordt aan de 
bewoners van het gebouw. Deze installatie is eigendom van en wordt beheerd door de vereniging van 
eigenaren die actief is in het gebouw. Maar er kan tevens worden gedacht aan een 
appartementencomplex dat wordt verwarmd door stadsverwarming waarbij de vereniging van 
eigenaren warmte afneemt van de (externe) stadsverwarmingsleverancier en deze vervolgens levert 
aan haar leden. In beide gevallen hebben de bewoners (kleinverbruikers), als lid van de vereniging van 
eigenaren, op grond van de regelgeving over verenigingen van eigenaren in het Burgerlijk Wetboek 
inspraak in beslissingen over de wijze waarop het gebouw verwarmd wordt.  En ook de voorwaarden 
waaronder dat gebeurt, zoals de kosten die daarvoor in rekening worden gebracht. Daarnaast wordt 
de werking van de Warmtewet uitgebreid voor aansluitingen in de bovengenoemde gevallen van 
boven de 100 kW waardoor zij in hun hoedanigheid wel onder de Warmtewet (en bijvoorbeeld 
maximaal tarief) gaan vallen. 
 
Uitzondering 2: Verhuurders die aan huurders leveren 
Een andere groep die met deze wetswijziging wordt uitgezonderd van de reikwijdte van de 
Warmtewet zijn verhuurders die warmte leveren aan hun huurders en waarbij de levering van warmte 
onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- of bedrijfsruimte. Hoewel huurders die warmte 
afnemen van hun verhuurder wel als gebonden verbruikers aan te merken zijn, hebben zij niet de 
ruimte om te kiezen voor een andere invulling van hun warmtebehoefte. Het kabinet stelt dat zij op 
grond van de bepalingen van het huurrecht reeds beschermd zijn tegen mogelijk machtsmisbruik van 
de warmteleverende verhuurder. De kosten van warmtelevering worden namelijk aangemerkt als 
kosten voor nutsvoorzieningen met een individuele meter of servicekosten in de zin van artikel 7:237, 
derde lid, van het BW. De rechtsbescherming hiervoor bij de Huurcommissie, bedoeld in artikel 3a van 
de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, is opgenomen in de artikelen 18, 19 en 19a van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de artikelen 7:259 tot en met 7:261 van het BW. Zo biedt 
het huurrecht dus al bescherming gericht op het verzekeren van een betrouwbare en betaalbare 
warmtevoorziening voor kleinverbruikers tegen redelijke voorwaarden en een daarbij behorende 
goede kwaliteit van dienstverlening. Ook kent het huurrecht een gebrekenregeling waardoor 
gebreken in de warmtevoorziening kunnen leiden tot (tijdelijk) lagere huur en hebben 
huurdersorganisaties invloed op grond van de Overlegwet huurders verhuurders op het 
servicekostenbeleid. Om deze reden worden verhuurders met deze wetswijziging eveneens 
uitgezonderd van de reikwijdte van de Warmtewet waar het gaat om hun positie als 
warmteleverancier indien deze warmtelevering onlosmakelijk is verbonden aan de huur van de woon- 
of bedrijfsruimte. Huurder en verhuurder hebben daarbij, op grond van de contractsvrijheid in het 
huurrecht, overigens wel de mogelijkheid om de bepalingen van en op grond van de Warmtewet bij 
overeenkomst van toepassing te verklaren op de warmtelevering door de verhuurder aan de huurder.  
 
Deze uitzonderingen van de Warmtewet gelden ook als verhuurder of VvE de warmtevoorziening in 
een dochteronderneming heeft ondergebracht. 
 
Het huurrecht verzekert dat huurders niet meer dan een redelijke prijs betalen voor kosten voor 
nutsvoorzieningen met een individuele meter en servicekosten. In het huurrecht wordt dit geborgd 
door een prijsbescherming gebaseerd op redelijke kosten. Bij de beoordeling van de redelijkheid van 
kosten worden de kosten die de verhuurder zelf maakt als uitgangspunt genomen. Uit jurisprudentie 
met betrekking tot het Hilwiscomplex blijkt dat het huurrecht huurders ook een bescherming tegen 
een onredelijke en te hoge prijs van warmtelevering biedt indien de kosten die de verhuurder maakt 
niet onredelijk hoog zijn.  
 
 
 
 



Uitbreiding lauw koud 
De levering van koude valt nu niet onder de Warmtewet. Onder meer uit de evaluatie van de wet is 
gebleken dat het wenselijk zou zijn om dit wel te reguleren. Ook de levering van lage-
temperatuurwarmte is een situatie waar de Warmtewet onvoldoende rekening mee houdt. 
Door deze soorten warmte onder de Warmtewet te brengen gaat de maximum tariefstelling gelden. 
 
Tariefregulering 
Kleinverbruikers worden sinds de invoering van de Warmtewet in 2014 beschermd door een wettelijk 
maximumtarief dat gebaseerd is op een gasreferentie, op basis van het zogenaamde niet-meer-dan-
anders-principe (NMDA). Dit principe houdt in dat de prijs die een kleinverbruiker betaalt wordt 
afgeleid van de gemiddelde kosten die eenzelfde kleinverbruiker zou maken, wanneer hij door middel 
van een gasvoorziening in zijn warmtebehoefte zou voorzien. 
 
Nu is vaak onvoldoende duidelijk hoe de maximumtariefstelling tot stand komt. De tariefstelling wordt 
met de wetswijziging aangepast. De gasreferentie blijft gehandhaafd, omdat de leveringscomponent 
in de tariefstelling het beste referentiemiddel is (hoewel wel erkend wordt dat gas echt iets anders is 
dan warmte). Enkele parameters worden aangepast. Zo worden leidingverliezen niet langer 
meegenomen.  
 
De keuze van het kabinet om vooralsnog niet geheel af te stappen van het NMDA-principe voor de 
vaststelling van de maximale leveringstarieven voor consumenten betekent dat de kosten voor een 
deel gekoppeld blijven aan de gastarieven. Op onderdelen wordt de tariefberekening met deze 
wetswijziging verder aangescherpt, dat geldt vooral voor het schrappen van de component 
leidingverliezen voor het variabele deel van maximumtarief. Dit zal een beperkt drukkend effect 
hebben op de prijs. Anderzijds kan een stijging van de gastarieven, bijvoorbeeld als de gasprijzen 
stijgen of wanneer de energiebelasting op gas wordt verhoogd, tot hogere kosten leiden.     
 
Een ander nieuw onderdeel in de tariefregulering is dat de mogelijkheid wordt geopend voor 
leveranciers en afnemers om in onderling overleg voor de levering van warmte een andere 
tariefstelling te kiezen dan op basis van het wettelijke regime. Dit is vergelijkbaar met bijvoorbeeld 
telefoonabonnementen. Hiervoor gelden de gebruikelijke regels met betrekking tot 
consumentbescherming (bijvoorbeeld 14 dagen bedenktijd). 
 
Op dit moment is niet duidelijk wat een aansluiting op een warmtenet werkelijk kost. Hetzelfde geldt 
voor afsluiting van een warmtenet en de afleversets. Uit de evaluatie is gebleken dat voor deze 
handelingen hoge tarieven in rekening gebracht worden bij afnemers, die geen recht doen aan de 
werkelijke kosten daarvan. Het is voor afnemers niet duidelijk hoe de gerekende tarieven zijn 
opgebouwd. De volgende zaken worden daarom ook in de tariefregulering opgenomen:  

 de eenmalige aansluitbijdrage (moet echt eenmalig zijn en op basis werkelijke kosten); 

 de kosten voor afsluiting (op basis van werkelijke kosten); 

 de tarieven voor het beschikbaar stellen van afleversets.  

 
Experimenteerruimte 
De huidige wet biedt geen ruimte om te experimenteren met aspecten rondom vermindering van CO2-
uitstoot, hernieuwbare energie, energiebesparing, efficiënt gebruik van het net, nieuwe 
marktmodellen en tariefregulering. Gezien de snelle (technologische) ontwikkelingen op het gebied 
van warmtelevering wordt het wenselijk geacht om deze ruimte wel te bieden. Het wetsvoorstel kent 
een expliciete regeling waarbij er meer ruimte wordt geboden voor experimenten. 
 
Aansluitplicht aardgas voor nieuwbouw 
In het vervolg op het Kamerdebat is er een wijziging toegevoegd. De uitzonderingsgronden om niet 
verplicht te zijn een aardgasaansluiting bij nieuwbouw te realiseren zijn verruimd.  



Standpunt Woonbond 
De Woonbond staat kritisch-positief tegenover deze wetswijziging. Wijziging was nodig, er zitten 
goede elementen in maar op punten blijft het onduidelijk wat de consument nu wint bij deze 
herziening. Ook blijft de vraag of deze herziening nu niet kon wachten op een meer integrale aanpak 
van het hele energiedomein. 
 
Eerder hebben we de volgende knelpunten benoemd:  

A. Het gebrek aan keuzevrijheid en hoge kosten bij uitstap voor de consument. 
B. Het onvoldoende functioneren van het Niet-Meer-Dan-Anders-principe. 
C. Het onvoldoende functioneren van de consumentenbescherming tegen onredelijk hoge 

warmtekosten. 
D. Onvoldoende garanties over het duurzame karakter van warmte. 

 
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. 
 
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.  
 

Bij WKO-installaties is koelen in de zomer technisch noodzakelijk om de warmtebalans  van de 
bodembron in stand te houden. Bewoners hebben, in tegenstelling tot bedrijven, geen acute 
koudevraag. Er worden dus ook geen kosten van een ander koelsysteem vermeden. Het is niet eerlijk 
om bewoners veel te laten betalen voor koude die zij niet wensen.  
De werkelijke kosten van het koelen zijn van relatief laag, de stroomkosten van een waterpomp. Niet 
meer dan deze kosten in rekening brengen. 
 
Eerder merkten VEH, Consumentenbond en Woonbond al op dat de gasreferentie in de NMDA-
benadering uitgaat van de gasprijs inclusief energiebelasting voor de kleinverbruiker. Hierdoor leidt de 
een verhoging van de energiebelasting tot een indirecte subsidiering van de warmteleverancier in de 
vorm van een hogere NMDA-tarief. De stelling van het kabinet dat bij warmtelevering bij productie 
belasting wordt geheven onderkent onvoldoende dat de hoogte van de energiebelasting sterk daalt bij 
grootverbruikers (de producent). 
 
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 woningen dienen te komen. 
Als de kosten al op de warmterekening verschijnen, moeten ze gespecificeerd worden. Er moet dan 
een rekenmethode zijn om de redelijkheid te toetsen, bijvoorbeeld op basis van afschrijving van de 
werkelijke investering.  
 
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 bepalingen van 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 verzetten 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. 
 
Voorstelbaar is dat dat beter kan gebeuren op basis van het huurrecht 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 wenslijk 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. 
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 meebetalen aan de 
kosten van de verwarming van meer naar binnen gelegen wooneenheden.  
 
Hoe deze laatste twee noodzakelijke randvoorwaarden voor voldoende bescherming tegen onredelijk 
hoge warmtekosten in het huurrecht een plek kunnen krijgen is voor ons nu nog niet helder. 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 wel nadrukkelijk aandacht voor heeft. 
De eis van waterzijdig inregelen staat nu in het normblad als advies aangegeven, in het ‘informatieve 
gedeelte’. Dit moet als eis in het ‘normatieve gedeelte’ worden opgenomen. 



D) Onvoldoende garanties duurzaamheid 
Garanties biedt het voorstel niet maar er staan goede zaken in met betrekking tot duurzaamheid. Dat 
leveranciers in hun verslag moeten rapporteren over het duurzaamheidsgehalte is een positief punt. 
Ook het experimenteerartikel en de verruiming van de vrijstelling van de aardgasverplichting zijn 
goede zaken. 
 
Samengevat: 
De wetswijziging biedt onvoldoende harde garanties, maar heeft voldoende positieve punten om er 
niet afwijzend tegenover te staan. Met een paar kleinere aanpassingen in het huurrecht zijn er 
belangrijke extra garanties binnen te halen voor afnemers van blokverwarming. 


