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Voorwoord
Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen en is deze vanaf 1
januari van kracht geworden. De Warmtewet is bedoeld om kleinverbruikers van warmte te
beschermen tegen te hoge tarieven van leveranciers. Basis daarvoor is het niet-meer-dan-andersprincipe(NMDA). Dit principe wordt gebruikt bij de levering van bv. (duurzame) warmte of
koude en eventueel warm tapwater, waarbij de afrekening plaatsvindt op basis van een fictief
bedrag dat de gebruiker ook kwijt zou zijn aan een gangbare, traditionele installatie.
De Warmtewet heeft gevolgen voor vastgoedbeleggers en verenigingen van eigenaren(VvE). Met
deze leidraad willen we u inzicht geven in de gevolgen die de Warmtewet heeft voor de
afrekening van de kosten die in het verleden doorgaans via de servicekosten werden verrekend.
Omdat wij een groot aantal vragen hadden met betrekking tot de uitvoering hebben wij overlegd
met ambtenaren van het ministerie en de Autoriteit Consument en Markt om zo veel mogelijk
antwoorden te krijgen. Wij hebben echter nog steeds een andere visie over gebouwgebonden
installaties en hebben deze samen met IVBN, VGM NL, Kences en Forumvast aan de leden van de
commissie EZ van de Tweede Kamer ter kennis gebracht in een brief van 9 juli 2014.
Deze leidraad is zo zorgvuldig mogelijk samengesteld op basis van hetgeen tot 20 december 2014
bekend was, dus inclusief de brief van 7 juli 2014 van de minister van EZ aan de Tweede Kamer en
het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014.
Omdat er nog steeds interpretatieverschillen zijn geven we die waar mogelijk ook aan. Door deze
mogelijke interpretatieverschillen is de auteur niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor
mogelijke onjuistheden in de tekst of andere interpretatie door de ACM als toezichthouder.
Cees F. Jonker
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Inleiding
Op 3 september 2003 dienden de toenmalige leden van de Tweede Kamer Ten Hoopen(CDA) en
Samson(PvdA) een voorstel van wet in tot het stellen van regels omtrent de levering van warmte
aan verbruikers. Dit initiatief wetsvoorstel, direct al warmtewet genoemd, beoogde om het leveren
van verwarming tegen een vergelijkbare prijs te doen als bij individuele verwarming.
Wat was namelijk het geval. In een groot aantal gemeenten werd in die periode gestart met het
leveren van stadsverwarming in nieuwbouw wijken. Al snel bleek dat de kosten voor de bewoner
beduidend hoger waren dan bij individueel gestookte installaties. De bewoners zaten echter vast
aan de stadsverwarming en de leverancier( de zgn. gebonden gebruiker). Het was praktisch
onmogelijk om alsnog individueel gestookte installaties aan te leggen.
Om deze ongelijkheid weg te nemen besloten beide Kamerleden tot het indienen van deze
initiatief wet. De wet beoogde niets meer en niets minder dan consumentenbescherming.
Op 30 juni 2010 heeft een Algemeen Overleg plaatsgevonden waarin is gesproken over de
Warmtewet. Naar aanleiding van hetgeen toen naar voren is gebracht is besloten om een voorstel
in te dienen tot wijziging van de wet alvorens deze inwerking te laten treden. Daarbij zijn de
volgende uitgangspunten meegegeven:
•
vermindering van complexiteit en verbetering van uitvoerbaarheid;
•
behoud van oorspronkelijke uitgangspunten Warmtewet, doel is en blijft
consumentenbescherming.
In deze periode hebben wij, mede namens IVBN en VGM NL, een tweetal brieven naar de minister
en de Kamer gestuurd met een aantal bezwaren die wij hadden tegen deze wet. Onze bezwaren
betroffen met name de administratieve lasten, de prijstelling, de vergunningsplicht, de
doorlevering van stadswarmte en de collectieve leveringsvoorwaarden. Aan een deel van die
bezwaren zoals de administratieve lasten en de vergunningsplicht is gedeeltelijk gehoor gegeven.
De wet blijft in onze ogen echter een wet die toegesneden is op stadsverwarming en niet op
kleinere gemeenschappelijke installaties zoals blokverwarming
Naast de Warmtewet kennen we ook nog het Warmtebesluit en de Warmteregeling. De
Warmtewet regelt de hoofdlijnen van het tarief, de criteria voor vergunningplicht, de geschillen en
de procedure bij noodvoorzieningen. Het Warmtebesluit dat bij de wet hoort geeft o.a. regels voor
de berekening van het (maximum) tarief. De Warmteregeling definieert de kostenkengetallen die
voor berekening van de maximumprijs moeten worden gebruikt en behandelt de compensatie bij
ernstige storingen en afsluitbeleid.
Op 11 juni 2013 is de aangepaste Warmtewet door de Eerste Kamer aangenomen. Warmtewet,
Warmtebesluit en Warmteregeling zijn op 1 januari van kracht geworden.
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Achtergrond Warmtewet

3.1 Doel Warmtewet
De Warmtewet is een energiewet die de bescherming van afnemers/eindverbruikers regelt
vergelijkbaar met de Elektriciteitswet en de Gaswet. De exploitanten van een warmtenet zijn
leverancier voor de Warmtewet. Toezicht en handhaving van de Warmtewet wordt uitgevoerd
door de Autoriteit Consument en Markt (ACM).
Doel van de wet is het beschermen van de consument en klein zakelijke afnemers van warmte en
koude tegen te hoge prijzen en zekerheid van levering te bieden. Daarnaast geldt als tweede doel
het vaststellen van een gereguleerd tarief. Dit laatste moet er toe bijdragen dat exploitanten van
een warmte- en/of koudenet een redelijk rendement kunnen realiseren.
De prijs zal onderverdeeld moeten worden in een vaste kosten en variabele
kosten(gebruiksafhankelijk). Voor beide delen zal de ACM een maximum tarief vaststellen.
3.2 Vergunninghouders
De Warmtewet schrijft voor dat het verboden is om zonder vergunning warmte en/of koude te
leveren aan verbruikers. Dit verbod geldt echter niet voor een leverancier die:
a. warmte levert aan ten hoogste tien verbruikers tegelijk,
b. per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules, of
c. de verhuurder of de eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt
geleverd.
3.3 Meldplicht
Alle warmteleveranciers in Nederland zijn verplicht zich te melden bij de ACM. Dit kan met het
meldformulier dat staat op www.acm.nl/nl/onderwerpen/warmte/inleiding .
3.4 Inwerkingtreding
De warmtewet is in werking getreden op 1 januari 2014. Vanaf deze datum kunnen consumenten
welke warmte afnemen van een warmtenet zich beroepen op hun rechten zoals deze in de
Warmtewet staan verwoord. Naar verwachting zullen er circa 7000- 10.000 netten onder de
warmtewet vallen. Naar nu blijkt is deze verwachting tot stand gekomen zonder rekening te
houden met gebouw gebonden installaties. Het werkelijk aantal netten zal veel hoger liggen.
Medio 2017 zal de huidige Warmtewet door de Tweede Kamer worden geëvalueerd. De
toezegging van de minister in de brief aan de Tweede Kamer om een aantal knelpunten nu al op te
lossen door een wijziging van de Warmtewet in 2015 haalt deze evaluatie nu naar voren.
3.5 Gevolgen voor vastgoedbeleggers en VvE’s
Alle leveranciers van warmte en/of koude moeten voldoen aan de warmtewet. Dit geldt ook voor
leveranciers die niet vergunningplichtig zijn. Dit heeft gevolgen voor vastgoedeigenaren die
warmte en/of koude leveren aan o.a. woningen, kantoren, opslagruimtes, garages, winkels,
verzorgingshuizen, ziekenhuizen.
Indien een vastgoedbelegger of een VvE een warmtenet exploiteert, zal de Warmtewet van
toepassing zijn! Dit betekent concreet dat onder meer aan de volgende eisen en verplichtingen
moet worden voldaan:
• melding bij de ACM, zie 3.3;
• het voeren van een boekhouding die een duidelijk inzicht geeft in de integrale kosten en
opbrengsten die verband houden met de levering van warmte;
• toetsing aan prijsplafond (NDMA principe). De ACM stelt jaarlijks de maximum prijs vast;
• opstellen van Warmtewetconforme algemene voorwaarden en leveringsovereenkomsten
met alle afnemers van de geleverde warmte;
• minstens één maal per jaar verstrekken van een volledige en voldoende gespecificeerde
nota aan alle aangesloten verbruikers.
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3.6 Vergunningplicht versus Meldingsplicht
Artikel 9 Warmtewet:
Het is verboden zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers.
Tenzij de leverancier:
• warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk of
• per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 GJ of
• verhuurder of de eigenaar is van het gebouw ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
Aangezien de meeste van onze leden niet meer warmte levert aan gebruikers dan 10.000 GJ zijn deze
leden niet vergunningplichtig, maar meldingsplichtig.
Wat is het verschil?
Een vergunninghouder moet goed bereikbaar zijn voor de verbruikers waaraan warmte wordt
geleverd. Correspondentie met verbruikers moet binnen 10 dagen worden afgehandeld. Indien een
oplossing in deze periode niet mogelijk is, dient de verbruiker binnen 5 dagen bericht te ontvangen
binnen welke termijn een adequate reactie kan worden verwacht.
Daarnaast dient een vergunninghouder een jaarrekening en een jaarverslag te publiceren. Het
jaarverslag bevat betrouwbare en op een inzichtelijke wijze vorm gegeven informatie over de door de
vergunninghouder bij verbruikers in rekening gebrachte prijs en omtrent de integrale kosten en
opbrengsten die verband houden met de levering van warmte. De in het jaarverslag opgenomen
informatie is voorzien van een accountantsverklaring.
Een meldingsplichtige hoeft aan bovenstaande niet te voldoen.
Wanneer bent u warmteleverancier?
In onderstaand schema kunt u bepalen of de warmtewet wel of niet voor u van toepassing is:

4

Warmtewet bij Particuliere Beleggers
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Wat is het systeem van de warmtewet
• Indien aangesloten op een warmtenet kan een verbruiker niet overstappen naar een andere
leverancier (monopolie); daarom prijsbescherming door NMDA-principe.
Wat valt nu onder de regulering van de Warmtewet?
Warmte afkomstig uit:
• Blokverwarming;
• WKO en andere duurzame warmtebronnen;
• Stadsverwarming of de doorlevering hiervan.
Grens beschermde verbruiker 100 kW (een woning heeft gemiddeld een aansluitwaarde van 25-30
kW. Ook kleine kantoren hebben een aansluitwaarde die onder de 100kW ligt.
Alle woningen en kleine bedrijfsruimten zullen onder de werking van de warmtewet vallen.
Wat valt onder het toezicht van de ACM?
1. Vaststellen maximum prijs (NMDA)
2. Rendementsmonitor
3. Vergunningverlening
4. Toezicht
Tarieven
Voor 2014 heeft de ACM drie tarieven vastgesteld:
1) de maximumprijs voor de levering van warmte. Dit tarief bestaat uit een vast bedrag van €
254,00 met daarbovenop € 24,03 per verbruikte GJ. Deze maximumprijs geldt voor het hele jaar
en kan niet tussentijds wijzigen.
2) Het eenmalige aansluittarief. Voor 2014 is dit tarief vastgesteld op € 911,78 voor alle nieuwe
aansluitingen tot 25 meter op een bestaand warmtenet. Bij een aansluiting boven de 25 meter
komt er bovenop dit tarief nog € 31,31 per meter bij.
3) het meettarief. Dit tarief is voor 2014 vastgesteld op € 24,54.
Per verbruiker:
• Vastrecht: € 254,00 inclusief btw
• Variabel: € 24,03 inclusief btw GJ
Wat is een verbruiker?
Een persoon die warmte afneemt van een warmtenet en een aansluiting heeft van maximaal 100
kilowatt;
Warmtenet:
Het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende, met elkaar
verbonden leidingen, bijbehorende installaties en overige hulpmiddelen zijn gelegen in een
gebouw of werk van een verbruiker of van een producent en strekken tot toe- of afvoer van
warmte ten behoeve van gebouw of werk. Pragmatisch: WOZ-object!
Communicerende vaten
Het is mogelijk om te ‘spelen’ met de tarieven. Zo is het mogelijk om een hoger vastrechttarief te
hanteren met een lager tarief voor elk verbruikte GJ en omgekeerd. De begrenzing is gelegen in de
totale maximumprijs.
Voorbeeld 1
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Voorbeeld: verschillende prijzen ruimteverwarming / warm tapwater

Veronderstelde maximumprijs

€ 250 + € 25 / GJ

Kosten verbruiker

Prijs ruimteverwarming

€ 200 + € 20 x aantal GJ per jaar

Prijs warm tapwater

€ 25 x aantal GJ per jaar

Verbruik ruimteverwarming

20 GJ per jaar

Verbruik warm tapwater

10 GJ per jaar

Totale kosten

€ 200 + (20 x € 20) + (10 x € 25) = € 850

Kosten verbruiker met maximumprijs

Maximumprijs

€ 250 + (30 * € 25) = € 1000

Conclusie: de kosten van de verbruiker komen niet boven de maximumprijs uit, optimalisatie is mogelijk.

Voorbeeld 2
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Voorbeeld:

Veronderstelde maximumprijs

€ 250 + € 25 / GJ

Kosten verbruiker

Prijs ruimteverwarming

€ 200 + € 20 x aantal GJ per jaar

Verbruik ruimteverwarming

20 GJ per jaar

Totale kosten

€ 200 + (20 x € 20) = € 600

Kosten verbruiker met maximumprijs

Maximumprijs

€ 250 + (20 * € 25) = € 750

Warmteleverancier mag afwijken van het vastrecht
tarief dan wel het variabele tarief, mits de
maximumprijs niet wordt overschreden
Niet toegestaan

€ 350 + (20 x € 25) € 850, de prijs komt boven
de berekende maximumprijs uit

Toegestaan

€ 350 + (20 x € 20) = € 750, de prijs is gelijk aan
de berekende maximumprijs
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Samenvattend.
Het voorgaande kan schematisch als volgt worden weergegeven:

Warmtewet is van
toepassing

Bepaal het huidige
prijsniveau (X)

X<W

Mogelijke optmalisatie

X>W

Risico

Vergelijk het huidige
prijsniveau met de maximale
prijs (W)

Bemetering
In de Warmtewet wordt gesteld dat de geleverde warmte moet worden afgerekend in Giga Joules.
Is plaatsen van een GJ-meter te allen tijde verplicht?
Nee, de Warmtewet stelt ook dat indien het technisch of financieel niet mogelijk is om dit te doen er
geen GJ-meters geplaatst hoeven te worden. De hoeveelheid geleverde warmte dient dan wel op
andere wijze bepaald te worden:
• Methode 1: Meten via individuele warmtemeters
• Methode 2: Meten via warmtekostenverdelers
• Methode 3: Meten via de kostenverdeelsystematiek (toetsing mogelijk)
Veranderingen:
• Afrekenen in GJ
• Melden netten bij ACM /vergunning aanvragen ACM (verplicht!)
• Opzetten warmte administratie (integrale kosten en opbrengsten in verband met de levering van
warmte en het verrichten van de aansluiting)
• Leveringscontracten en voorwaarden
• Storingsadministratie (jaarlijks publiceren!)
• Storingscompensatie
• Gespecificeerde nota!
Leveringsovereenkomst
De Warmtewet brengt tevens met zich mee dat met alle afnemers van geleverde warmte een
Warmtewet conforme leveringsovereenkomst moet worden gesloten.
Vereisten
Een leveringsovereenkomst dient tenminste de volgende elementen te bevatten:
- de gegevens en het adres van de warmteleverancier;
- een duidelijke en volledige omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de
overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan, welke in ieder geval betrekking hebben op de
minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte, alsmede de prijzen en
voorwaarden waaronder deze goederen en diensten worden geleverd;
- de voorwaarden voor opschorting of beëindiging van de overeenkomst;
- een omschrijving van vergoedingen, waaronder de uitkering van compensatie bij een ernstige
storing in de levering van warmte en de klachten- en geschillenregeling die de afnemer eventueel
kan volgen;
- dat het Nederlands recht van toepassing is.
Vereniging van eigenaren (VvE)
In de situatie dat in een VvE complex een aantal woningen zijn verhuurd, doet zich de vraag voor of
de warmteleverancier (in dit geval de VvE) de leveringsovereenkomsten dient te sluiten met de
huurders van de woningen dan wel met de corporatie/woningeigenaar.
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Alleen als de huurder aan de woningeigenaar een all-in tarief betaalt (inclusief de kosten voor warmte)
mag de leveringsovereenkomst worden gesloten met de woningeigenaar. Er is sprake van een all-in
tarief als er geen verrekening voor de warmtekosten plaatsvindt (ook niet achteraf). Is de huurprijs niet
inclusief warmte, dan moet de VvE een leveringsovereenkomst met de huurder sluiten. Volgens de
Warmtewet is de huurder dan namelijk de verbruiker met wie de warmteleverancier de overeenkomst
moet sluiten.
Er is nog steeds discussie gaande met EZ over de VvE’n. De VvE’n met alleen eigenaar/bewoners
komen NIET onder de warmtewet te vallen. Deze hoeven zich dus ook niet te melden bij de ACM. Alle
andere VvE’n vooralsnog wel!
Storingscompensatie
Een wezenlijke verandering van de Warmtewet ten opzichte van de huidige situatie betreft de
compensatieregeling bij storing.
Bij een langdurige en ernstige storing aan het warmtenet dient een warmteleverancier een compensatie
aan klanten te betalen.
Als de storing meer dan vier, maar minder dan acht uur duurt, bedraagt de compensatie € 35 per
aansluiting. Daarna bedraagt de compensatie € 20 per periode van vier uur. De eerste dag storing van
24 uur kost aldus € 115 (€ 35 + 4 x € 20). Deze compensatie dient binnen 6 maanden (proactief) aan de
verbruiker te zijn vergoed. Dit betekent dat de warmteleverancier verplicht is om te betalen ook als de
verbruiker niet om compensatie heeft gevraagd.
Overigens geldt de compensatie niet voor aangekondigde storingen, mits de betreffende storing
tenminste drie dagen van tevoren aan de verbruikers is gemeld.
Storingsadministratie
Een warmteleverancier is verplicht een storingsadministratie bij te houden. Deze is openbaar en moet
jaarlijks gepubliceerd worden.
De warmteleverancier is vrij in de wijze waarop hij een storingsadministratie bijhoudt. Het ligt in ieder
geval voor de hand om in de storingsregistratie de volgende onderdelen op te nemen:
• starttijd/datum onderbreking
• eindtijd/datum onderbreking
• getroffen verbruikers
De starttijd van de onderbreking is het moment van de eerste melding van storing door een verbruiker,
of (indien eerder) een melding van de warmteleverancier.
De storingsregistratie moet worden opgesteld ten aanzien van alle onvoorziene onderbrekingen tot
aan de deur van de verbruiker (geldt bijvoorbeeld niet voor een storing aan een meter of een
warmtewisselaar).
Risicobeperking
Hoewel de compensatieregeling bij storing een groot aantal risico’s met zich meebrengt, zijn er
mogelijkheden om deze risico’s in te perken:
- Het in kaart brengen van netten, zodat de omvang van een storing en het recht op compensatie
tijdig gesignaleerd (en gecontroleerd) kunnen worden;
- Zorg voor kennis en besef bij storingsdiensten dat een gemelde storing een grotere reikwijdte kan
hebben
- Dek risico’s in het beheer van grotere netten met prestatiecontracten af;
- Heronderhandelen stadsverwarming op basis van artikel 2 lid 8 Warmtewet.
Bevoorschotting
De ACM stelt de maximumprijs per kalenderjaar vast. Het lijkt daarom verstandig om de afrekeningen
van de warmte ook af te gaan rekenen per kalenderjaar. Dit ter voorkoming van het rekenen met twee
maximumprijzen.
Handhaving ACM:
• Toezicht rendementen en rendementstoets per leverancier
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•
•
•

Bindende aanwijzing
Last onder dwangsom
Boete € 450.000 of 1 procent van de omzet
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Stappenplan
Inventarisatie netten
Allereerst dient in beeld te worden gebracht bij welke complexen er warmte wordt geleverd aan de
huurders. Vervolgens dient bepaald te worden of de betreffende levering van warmte onder het
regime van de Warmtewet valt en wat het risicoprofiel is.
Waarom is deze inventarisatie nodig?
• Inzicht krijgen in welke complexen warmtenetten aanwezig zijn die vallen onder de
prijsbescherming van de Warmtewet;
• het verzamelen van de gegevens die later gebruikt kunnen worden om voorschotbedragen te
bepalen, mogelijke problemen met de maximumprijs te signaleren en inzicht te krijgen in de
exploitatie;
• inzicht te krijgen of en zo ja, netten mogelijk onder de vergunningplicht kunnen vallen;
• de aanmelding van de warmtenetten bij de ACM.
Stap 1 Inventarisatie netten
• Inventarisatie van de aard van de diverse netten: blokverwarming, WKO, stadsverwarming
etc.
• Inventariseren wie warmte van het net afneemt huurders, VvE’s of derden of een combinatie
hiervan.
• Omvang van de diverse leveringen al dan niet in GJ.
• Juridische status, wel of geen leverancier en eigendom of huur van het net.
Stap 2 Bemetering
• Inventariseer bij welke netten al bemetering in GJ plaatsvindt of anderszins
• Indien bemetering op welke wijze en waar (achter ketel en of tussenmeters)
Stap 3 Prijzen warmte
Indien de geleverde warmte niet in GJ wordt afgerekend op welke wijze wordt de prijs van de
warmte dan bepaald op complex niveau?
Indien bemeterd:
1. Wat reken je?
2. Wat mag je rekenen? (NMDA prijs)
3. Wat zou je willen rekenen?
4. Wat gaan we in het vervolg in rekening brengen?
Stap 4 Informeren huurders
• Informeren huurders inwerkingtreding (doel en gevolgen) Warmtewet, verstrekken
“Warmtewetconforme” leveringsovereenkomsten.
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Stap 5 Melding ACM
Aanmeldformulier: het aanmeldformulier is te vinden op de website van de ACM

Rapport W.2014.vb01
Versie 1.0

©2014 SENPAIWORLD

blad 14 van 40 bladen
22-12-2014

Overzicht Stappenplan Warmtewet
Nee

Warmtelevering aan 2 of
meer WOZ-objecten

Er is sprake van
onzelfstandige woonruimten,
Warmtewet niet van
toepassing

Ja
Nee
Één of meer aansluitingen <
100 kW?

Betreft grote, niet
beschermde afnemers,
Warmtewet niet van
toepassing

Ja

Warmtewet van toepasing,
tarief < maximumprijs
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1

Bepaal het huidige
prijsniveau (X)

Leveringsovereenkomst

X<W

Mogelijke optmalisatie

X>W

Risico

Vergelijk het huidige
prijsniveau met de maximale
prijs (W)

3

Melding

Voor 1 januari 2014 werd al
warmte geleverd

Voor 1 januari 2016
vergunning aanvragen

Er wordt warmte geleverd na
1 januari 2014

Eerst een vergunning
aanvragen voordat warmte
wordt geleverd
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Storingsadministratie
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Aanvraag vergunning
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Voorbeelden
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Conclusies
Deze leidraad is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Omdat wij nog steeds in gesprek zijn
met EZ over gebouwgebonden installaties zullen er nog wijzigingen in deze leidraad komen. Ons
streven is er op gericht om alle gebouwgebonden installaties buiten de werkingssfeer van de
Warmtewet te halen. Wij zijn verhuurders en geen warmteleveranciers.
De meest actuele wijzigingen zullen we in de Nieuwsbrief Samen Energie Besparen melden.
Houdt deze nieuwsbrief dus goed in de gaten. Mocht u nog niet geabonneerd zijn op deze
nieuwsbrief, dan kunt u zich aanmelden via contact@samenenergiebesparen.nl
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Bijlagen

Bijlagen
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Bijlage 1 Warmtewet

(Tekst geldend op: 08-08-2014)

Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent de levering van
warmte aan verbruikers (Warmtewet)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz.
enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, omwille van de bescherming van de
verbruikers, met inachtneming van het belang van een betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch
verantwoord en een doelmatig functioneren van de warmtevoorziening een regeling tot stand te
brengen met betrekking tot de levering van warmte aan verbruikers;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben
goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.

Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
Autoriteit Consument en Markt: de Autoriteit Consument en Markt, genoemd in artikel 2, eerste lid,
van de Instellingswet Autoriteit Consument en Markt;
warmtenet: het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende
installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte, behoudens voor
zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in een gebouw of werk van een
verbruiker of van een producent en strekken tot toe- of afvoer van warmte ten behoeve van dat
gebouw of werk;
warmte: warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming, sanitaire doeleinden en
huishoudelijk gebruik;
levering van warmte: de aflevering van warmte aan verbruikers;
ontwikkelaar: een persoon die een bouwproject ontwikkelt in een gebied waar de
gebouwverwarming door middel van een warmtenet verzorgd wordt of zal worden;
verbruiker: een persoon die warmte afneemt van een warmtenet en een aansluiting heeft van
maximaal 100 kilowatt;
leverancier: een persoon die zich bezighoudt met de levering van warmte;
producent: een persoon die zich bezighoudt met de productie van warmte;
vergunninghouder: de houder van een vergunning als bedoeld in artikel 9;
representatieve organisatie: een rechtspersoon die de belangen vertegenwoordigt van
producenten, leveranciers of verbruikers in de warmtesector;
verhuurder: een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Woningwet, dan
wel een eigenaar van ten minste 25 voor verhuur bestemde woongelegenheden in Nederland, of
degene die door die eigenaar gevolmachtigd is namens hem op te treden;
[dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
[dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
[dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
[dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
[dit onderdeel is nog niet in werking getreden;]
bindende gedragslijn: een zelfstandige last die niet wegens een overtreding wordt opgelegd;
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zelfstandige last: de enkele last tot het verrichten van bepaalde handelingen, bedoeld in artikel 5:2,
tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, ter bevordering van de naleving van wettelijke
voorschriften.

Hoofdstuk 2. Levering van warmte
§ 2.1. Algemene bepalingen ten aanzien van de levering van warmte
Artikel 2
1. Een leverancier draagt zorg voor een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke voorwaarden en
met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.
2. Een leverancier verstrekt de verbruikers aangesloten op zijn warmtenet ten minste eenmaal per jaar
een volledige en voldoende gespecificeerde nota met betrekking tot de door hem geleverde diensten.
3. Ten aanzien van de levering van warmte brengt de leverancier ten hoogste in rekening:
a. de maximumprijs, bedoeld in artikel 5, eerste lid,
b. de redelijke kosten voor het ter beschikking stellen van de warmtewisselaar, bedoeld in artikel 8,
eerste lid, en
c. het tarief voor de meting van het warmteverbruik, bedoeld in artikel 8, vijfde lid.
4. Een leverancier onthoudt zich van iedere vorm van ongerechtvaardigd onderscheid jegens zijn
verbruikers.
5. Een leverancier stelt verbruikers op toereikende wijze in kennis van elke wijziging van de prijzen voor
levering van warmte en van elk voornemen tot wijziging van de aan de leveringsovereenkomst
verbonden voorwaarden voor levering van warmte.
6. De boekhouding van een leverancier bevat betrouwbare en op een inzichtelijke wijze vorm gegeven
informatie over de integrale kosten en opbrengsten die verband houden met de levering van warmte en
het verrichten van de aansluiting.
7. Een leverancier houdt een storingsregistratie bij betreffende de levering van warmte en publiceert deze
jaarlijks op geschikte wijze.
8. Een producent aangesloten op een warmtenet is verplicht op verzoek van de leverancier te
onderhandelen over het beschikbaar stellen van warmte tegen redelijke prijzen en voorwaarden.
Artikel 3
1. Een overeenkomst tot levering van warmte wordt op schrift gesteld en bevat in ieder geval de volgende
gegevens:
a. de personalia en het adres van de leverancier;
b. een duidelijke en volledige omschrijving van de te leveren goederen en diensten en de
overeengekomen kwaliteitsniveaus daarvan, welke in ieder geval betrekking hebben op de
minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte, alsmede de prijzen en voorwaarden
waaronder deze goederen en diensten worden geleverd;
c. de voorwaarden voor opschorting of beëindiging van de overeenkomst;
d. een omschrijving van de toepasselijke vergoedingen, waaronder de uitkering van compensatie bij
een ernstige storing in de levering van warmte, en terugbetalingsregelingen als de geleverde
goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitsniveaus voldoen.
2. In een overeenkomst wordt in ieder geval bepaald dat, onverminderd de bevoegdheid van de
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burgerlijke rechter, verbruikers geschillen die voortvloeien uit de desbetreffende overeenkomst kunnen
voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie. De geschillenprocedure dient snel,
transparant, eenvoudig en goedkoop te zijn. De overeenkomst vermeldt de wijze waarop
geschillenprocedures aanhangig kunnen worden gemaakt.
3. Op een overeenkomst tot levering van warmte is Nederlands recht van toepassing. Elk andersluidend
beding is nietig.
4. Bij ministeriële regeling wordt de hoogte vastgesteld van de compensatie bij een ernstige storing in de
levering van warmte, bedoeld in het eerste lid, onder d, die voor storingen van verschillende tijdsduur
verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel 4
1. De leverancier stelt al hetgeen redelijkerwijs in zijn vermogen ligt in het werk om afsluiting dan wel
onderbreking van de levering van warmte te voorkomen, of indien een onderbreking van de levering
van warmte optreedt, deze zo snel mogelijk te verhelpen. Afsluiting van een verbruiker wordt in het
bijzonder voorkomen in de periode van 1 oktober tot 1 april van enig jaar.
2. De leverancier stelt een verbruiker tenminste drie dagen van tevoren op de hoogte van door hem
geplande werkzaamheden waarbij de levering van warmte aan de verbruiker moet worden
onderbroken.
3. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld over afsluiting van de levering van een verbruiker van
warmte alsmede over preventieve maatregelen om de afsluiting van een verbruiker waar mogelijk te
voorkomen.
Artikel 5
1. De Autoriteit Consument en Markt stelt de maximumprijs vast die een leverancier ten hoogste zal
berekenen voor de levering van warmte. Van het besluit tot vaststelling van een maximumprijs wordt
mededeling gedaan in de Staatscourant.
2. De maximumprijs:
a. is gebaseerd op de integrale kosten die een verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van
dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron. Deze kosten worden bepaald
met de rendementsmethode;
b. is opgebouwd uit een gebruiksafhankelijk deel, uitgedrukt in een bedrag in euro per gigajoule, en
een gebruiksonafhankelijk deel uitgedrukt in een bedrag in euro.
3. De maximumprijs treedt in werking op een door de Autoriteit Consument en Markt te bepalen datum en
geldt tot 1 januari van het jaar volgend op de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling
van de maximumprijs. Indien op 1 januari de maximumprijs voor dat jaar nog niet is vastgesteld, geldt
de laatst vastgestelde maximumprijs tot de datum van inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling
van de maximumprijs voor het volgende jaar.
4. Na de inwerkingtreding van het besluit tot vaststelling van de maximumprijs, bedoeld in het derde lid,
worden de prijzen voor levering van warmte die hoger zijn dan de maximumprijs van rechtswege
gesteld op die maximumprijs.
5. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de
elementen en wijze van berekening van de maximumprijs, bedoeld in het eerste lid. De voordracht voor
deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat het ontwerp aan
beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
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Artikel 6
1. Indien door een leverancier bij een individuele afnemer een eenmalige aansluitbijdrage in rekening
wordt gebracht voor een onvoorziene aansluiting op een bestaand warmtenet, bedraagt deze bijdrage
maximaal hetgeen een gasverbruiker zou bijdragen in de situatie waarbij sprake is van aansluiting op
een gasnet.
2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de
aansluitbijdrage en de toepassing van het eerste lid.
Artikel 7
1. De Autoriteit Consument en Markt verzamelt, analyseert en bewerkt inlichtingen en gegevens met
betrekking tot de ontwikkeling van de rendementen in de warmteleveringsmarkt. De Autoriteit
Consument en Markt brengt binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens
telkens na twee jaar aan Onze Minister verslag uit van de monitoring.
2. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
3. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
4. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
Artikel 8
1. Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn en tegen redelijke
tarieven en voorwaarden aan verbruikers een warmtewisselaar ter beschikking wordt gesteld door
middel van verhuur wanneer:
a. een bestaande warmtewisselaar dient te worden vervangen;
b. een nieuwe warmtewisselaar wordt geïnstalleerd in een nieuw gebouw.
2. Een leverancier heeft tot taak er zorg voor te dragen dat binnen een redelijke termijn aan verbruikers
een individuele meter ter beschikking wordt gesteld door middel van verhuur die het actuele
warmteverbruik kan weergeven en die informatie kan geven over de tijd waarin sprake was van
daadwerkelijk verbruik, wanneer:
a. een verbruiker hierom vraagt, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of financieel
niet redelijk is;
b. een bestaande meter wordt vervangen, tenzij het ter beschikking stellen technisch onmogelijk is of
niet kostenefficiënt is in verhouding tot de geraamde potentiële besparingen op lange termijn;
c. een nieuwe aansluiting wordt gemaakt in een nieuw gebouw;
d. een gebouw ingrijpend wordt gerenoveerd.
3. Indien een meetinrichting die op afstand uitleesbaar is door een leverancier aan een verbruiker ter
beschikking wordt gesteld, kan die verbruiker deze meter weigeren. In dat geval wordt door de
leverancier een niet op afstand uitleesbare meter ter beschikking gesteld.
4. Een leverancier leest meetgegevens van een verbruiker, die beschikt over een meetinrichting die op
afstand uitleesbaar is, niet op afstand uit indien de verbruiker hierom verzoekt.
5. Het tarief voor de meting van het warmteverbruik wordt vastgesteld op basis van het gewogen
gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen van de gasmeter van de netbeheerders van de
gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van het landelijk gastransportnet, voor het jaar t.
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6. [Dit lid is nog niet in werking getreden.]
7. Het is anderen dan de desbetreffende leverancier verboden een taak uit te voeren als bedoeld in het
eerste en tweede lid.
Artikel 8a
1. Indien de leverancier de aan de verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering van warmte
niet baseert op een individuele warmtemeter als bedoeld in artikel 8, baseert hij, onverminderd artikel 8,
tweede lid, de kosten met inachtneming van artikel 2, vierde lid, op individuele warmtekostenverdelers
die het warmteverbruik van elke radiator meten, tenzij de installatie daarvan niet kostenefficiënt is.
2. Indien de leverancier de aan de verbruiker in rekening te brengen kosten voor de levering van warmte
niet baseert op een individuele warmtemeter of individuele warmtekostenverdelers, baseert hij de
kosten met inachtneming van artikel 2, vierde lid, op een voor alle verbruikers inzichtelijke
kostenverdeelsystematiek.
3. De kostenverdeelsystematiek, bedoeld in het tweede lid, gaat uit van een binnen de technische en
financiële mogelijkheden zo nauwkeurig mogelijke benadering van het werkelijke aandeel van het
verbruik van de individuele verbruiker.
4. In afwijking van het derde lid kunnen als onderdeel van de kostenverdeelsystematiek kosten van
verbruik in het gemeenschappelijk belang en redelijke kosten voor uitvoering van de
kostenverdeelsystematiek zelf aan individuele verbruikers worden toegerekend.
5. De warmtekostenverdelers en andere technische voorzieningen voor benadering, meting of registratie
van het aandeel van de individuele verbruiker in het totale verbruik, worden aan de hand van daarvoor
gangbare technische normen geïnstalleerd en toegepast.
6. Op daartoe strekkend verzoek van één of meer verbruikers laat de leverancier éénmalig door een
onafhankelijke, voor zowel verbruiker als leverancier aanvaardbare deskundige onderzoek uitvoeren
naar de mate waarin de kostenverdeelsystematiek voor die verbruiker of verbruikers, voldoet aan het
eerste tot en met vierde lid. De helft van de kosten van dit onderzoek komt voor rekening van de
leverancier.
7. Op daartoe strekkend verzoek van één of meer verbruikers laat de leverancier de werking van de
warmtekostenverdelers controleren door een onafhankelijke, voor zowel verbruiker als leverancier
aanvaardbare deskundige. De toedeling van de kosten van dit onderzoek tussen verbruikers en
leverancier vindt plaats op basis van de conclusie van het onderzoek.
8. Indien de verbruiker of verbruikers en de leverancier niet tot overeenstemming komen over de keuze
van een voor beiden aanvaardbare deskundige dan kan de Autoriteit Consument en Markt worden
gevraagd om deze aan te wijzen.
9. De leverancier verleent aan het onderzoek de nodige medewerking.
10. Indien bestaande technische voorzieningen als bedoeld in het vijfde lid worden vervangen, zorgt de
leverancier dat de nieuwe voorzieningen van een type zijn waarvan een onafhankelijke deskundige aan
de hand van daarvoor gangbare technische normen de deugdelijkheid heeft vastgesteld.
§ 2.2. Bijzondere bepalingen ten aanzien van vergunninghouders
Artikel 9
1. Het is verboden zonder vergunning warmte te leveren aan verbruikers.
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2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, geldt niet ten aanzien van een leverancier die:
a. warmte levert aan ten hoogste 10 verbruikers tegelijk,
b. per jaar niet meer warmte levert dan 10.000 gigajoules, of
c. de verhuurder of de eigenaar is van het gebouw, ten behoeve waarvan de warmte wordt geleverd.
Artikel 10
1. Onze Minister verleent op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
a. beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede
uitvoering van zijn taak;
b. redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in dit hoofdstuk na te
komen.
2. Bij algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en
de procedure voor aanvraag van een vergunning en de criteria, bedoeld in het eerste lid.
3. Onze Minister kan voorschriften en beperkingen verbinden aan een vergunning. Aan de vergunning
wordt in ieder geval een voorschrift verbonden omtrent de minimum- en maximumtemperatuur van de
te leveren warmte. De minimum- en maximumtemperatuur van de te leveren warmte kan voor ieder
warmtenet of deel van een warmtenet verschillen.
4. Onze Minister kan de aan een vergunning verbonden voorschriften of beperkingen wijzigen.
5. Een vergunning kan slechts worden overgedragen met toestemming van Onze Minister. Het eerste tot
en met het vierde lid zijn van overeenkomstige toepassing.
Artikel 11
1. Onze Minister kan een vergunning intrekken. Onze Minister gaat slechts tot intrekking van de
vergunning over, voor zover het belang van een betrouwbare levering van warmte tegen redelijke
voorwaarden en een goede kwaliteit van de dienstverlening aan verbruikers zich daartegen niet verzet.
2. Onze Minister kan een vergunning intrekken, indien:
a. de houder van de vergunning dit verzoekt;
b. de vergunninghouder de aan de vergunning verbonden voorschriften of opgelegde beperkingen niet
nakomt;
c. de vergunninghouder de opgedragen voorzieningen, bedoeld in artikel 12b, tweede lid, niet treft;
d. de vergunninghouder bij de aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en de
verstrekking van juiste en volledige gegevens tot een andere beschikking op de aanvraag zou
hebben geleid;
e. de vergunninghouder naar het oordeel van Onze Minister om andere redenen niet langer in staat
moet worden geacht de vergunde activiteit of in de vergunning opgenomen voorschriften na te
komen.
3. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de
criteria voor het intrekken van een vergunning en de procedure bij intrekking van een vergunning. De
voordracht voor deze algemene maatregel van bestuur wordt niet eerder gedaan dan vier weken nadat
het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is overgelegd.
Artikel 12
1. Een vergunninghouder biedt verbruikers een ruime keuze uit betalingswijzen.
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2. De vergunninghouder zorgt jegens verbruikers voor een goede bereikbaarheid. De vergunninghouder
handelt correspondentie van verbruikers binnen tien werkdagen af. Indien een oplossing in deze
periode niet mogelijk is, ontvangt de verbruiker binnen vijf werkdagen bericht binnen welke termijn een
adequate reactie kan worden verwacht.
3. De vergunninghouder gebruikt aan hem verstrekte gegevens over verbruikers uitsluitend voor het
uitvoeren van de in deze wet aan de vergunninghouder opgedragen taken.
Artikel 12a
1. De vergunninghouder voert een afzonderlijke boekhouding met betrekking tot de levering van warmte
en, indien van toepassing, voor de levering van koude.
2. De vergunninghouder publiceert een jaarrekening en een jaarverslag. Het jaarverslag bevat
betrouwbare en op een inzichtelijke wijze vorm gegeven informatie over de door de vergunninghouder
bij verbruikers in rekening gebrachte prijs en omtrent de integrale kosten en opbrengsten die verband
houden met de levering van warmte. De in het jaarverslag opgenomen informatie is voorzien van een
accountantsverklaring.
3. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden nadere regels gesteld omtrent de toepassing
van het eerste en tweede lid en artikel 2, zesde lid.
§ 2.3. Noodvoorziening
Artikel 12b
1. Een leverancier of een producent, die voornemens is de levering of de productie van warmte te
beëindigen dan wel redelijkerwijs moet voorzien dat hij niet langer aan zijn wettelijke verplichtingen zal
kunnen voldoen, meldt dit onverwijld aan Onze Minister. Onze Minister treedt in overleg met de
leverancier of de producent die de melding heeft gedaan alsmede met de overige bij de levering van
warmte betrokken personen.
2. Onze Minister kan, indien hem blijkt dat een leverancier in onvoldoende mate kan of zal kunnen
voorzien in de levering van warmte, de leverancier opdragen voorzieningen te treffen teneinde zeker te
stellen dat de levering van warmte, in voldoende mate plaatsvindt.
3. Onze Minister is bevoegd tot toepassing van een last onder bestuursdwang ter handhaving van een
opdracht als bedoeld in het tweede lid.
4. Indien de leverancier niet voldoet aan een opdracht als bedoeld in het tweede lid of indien naar het
oordeel van Onze Minister door de bedrijfsvoering van deze leverancier de continuïteit of de
betrouwbaarheid van de warmtelevering in gevaar komt en onverwijld ingrijpen noodzakelijk is, kan
Onze Minister de leverancier aanzeggen dat hij vanaf een bepaald tijdstip voor een bepaalde termijn de
opdrachten dient op te volgen die aan hem worden verstrekt door een door Onze Minister aangewezen
persoon.
5. Bij de aanzegging, bedoeld in het vierde lid, geeft Onze Minister aan ter bescherming van welk belang
de aanzegging geschiedt. De aangewezen persoon verstrekt uitsluitend opdrachten ter bescherming
van dit belang. Bij de aanzegging kunnen voorschriften en beperkingen worden gesteld aan de te
geven opdrachten.
6. De leverancier verschaft de door Onze Minister aangewezen persoon desgevraagd alle medewerking.
7. Voor schade ten gevolge van handelingen die zijn verricht in strijd met een opdracht als bedoeld in het
vierde lid, zijn bestuurders persoonlijk aansprakelijk tegenover de leverancier.
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Artikel 12c
1. Onze Minister kan een of meer vergunninghouders aanwijzen als noodleverancier om warmte te
leveren aan door hem nader aangeduide verbruikers.
2. De noodleverancier krijgt het beheer over het warmtenet en verricht correctieve
onderhoudswerkzaamheden.
3. Onze Minister kan voorwaarden en beperkingen verbinden aan de aanwijzing, bedoeld in het eerste lid,
en stelt bij de aanwijzing een redelijke vergoeding vast voor de uitvoering van de opgedragen taak.
4. Onze Minister kan een producent opdragen warmte te produceren en deze warmte ter beschikking te
stellen aan een door hem aangewezen noodleverancier.
5. Onze Minister kan voorwaarden en beperkingen verbinden aan de opdracht, bedoeld in het vierde lid,
en stelt bij de opdracht een redelijke vergoeding vast voor de uitvoering van de opgedragen taak.
6. Een ieder is verplicht medewerking te verlenen aan de noodleverancier, bedoeld in het eerste lid, of de
producent, bedoeld in het vierde lid, voor zover dit redelijkerwijs van hem kan worden verlangd.
Artikel 12d
1. Onze Minister kan een netbeheerder als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Gaswet, opdracht geven
tot het aanleggen van een gastransportnet in het door hem aangewezen gebied. Verbruikers
ontvangen een gehele of gedeeltelijke tegemoetkoming in verband met de kosten van de aansluiting op
het gastransportnet.
2. Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld over de hoogte van de vergoeding, bedoeld in
het eerste lid en over de wijze waarop de betrokken verbruikers een gehele of gedeeltelijke
tegemoetkoming ontvangen, waarbij de hoogte van de tegemoetkoming voor verschillende groepen
verbruikers verschillend kan worden vastgesteld.
3. De opdracht, bedoeld in het eerste lid, wordt niet gegeven dan nadat Onze Minister onderzocht heeft of
anders dan door aanleg van een gastransportnet voorzien kan worden in een volwaardig alternatief
voor het warmtenet. Indien uit dit onderzoek blijkt dat een volwaardig alternatief beschikbaar is dat uit
oogpunt van duurzaamheid, kosten of een ander publiek belang de voorkeur verdient bevordert Onze
Minister de totstandkoming van dat alternatief.
Hoofdstuk 3. Informatieverstrekking
Artikel 13
1. Onze Minister kan van een producent, een leverancier of een verbruiker de gegevens en inlichtingen
verlangen die hij nodig heeft voor de uitvoering van deze wet en voor het opstellen van het
energierapport, bedoeld in artikel 2 van de Elektriciteitswet 1998.
2. Degene aan wie een verzoek is gedaan om gegevens en inlichtingen te verstrekken, is verplicht binnen
de door Onze Minister te stellen redelijke termijn alle medewerking te verlenen die hij redelijkerwijs kan
vorderen bij de uitoefening van zijn bevoegdheden.
3.
Onze Minister gebruikt gegevens of inlichtingen welke hij heeft verkregen in verband met
enige werkzaamheid ten behoeve van de uitvoering van een van zijn taken op grond van deze wet
uitsluitend voor de uitoefening van die taak.14 [Vervallen per 01-08-2014]
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Hoofdstuk 4. Handhaving
Artikel 15
De Autoriteit Consument en Markt is belast met taken ter uitvoering van deze wet en het toezicht op de
naleving van deze wet.
Artikel 16
De Autoriteit Consument en Markt kan bij een producent, leverancier of verbruiker metingen verrichten of
doen verrichten. De producent, leverancier of verbruiker gedoogt dat de metingen in zijn leidingen,
installaties of hulpmiddelen worden verricht.
Artikel 17
De Autoriteit Consument en Markt kan een bindende gedragslijn opleggen in verband met de naleving van
deze wet.
Artikel 18
1. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens deze
wet de overtreder een last onder dwangsom opleggen.
2. De Autoriteit Consument en Markt kan in geval van overtreding van het bepaalde bij of krachtens de
artikelen 2, 5, eerste en vierde lid, 9, eerste lid, 13, 17 en 40 de overtreder per overtreding een
bestuurlijke boete opleggen van ten hoogste € 450.000 of, indien dat meer is, 1% van de omzet van de
overtreder.
Artikel 19
1. De Autoriteit Consument en Markt stelt een handhavingsplan op. Het plan beschrijft de procedure en
de wijze waarop de Autoriteit Consument en Markt haar in deze wet toegekende
handhavingsbevoegdheden toepast. Het handhavingsplan gaat uit van een hoog niveau van
bescherming van verbruikers.
2. Het handhavingsplan behoeft goedkeuring van Onze Minister.
3. Het besluit tot goedkeuring wordt bekendgemaakt in de Staatscourant.
Hoofdstuk 5. Bijdragen
Artikel 20
1. Overeenkomstig bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen regels is een vergoeding
verschuldigd voor het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 10, eerste lid, alsmede voor
het verkrijgen van toestemming als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, voor ten hoogste de kosten die
gemoeid zijn met het geven van die beschikkingen.
2.

Het verschuldigde bedrag kan worden ingevorderd bij dwangbevel.

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2014]
Hoofdstuk 6 [Vervallen per 01-01-2014]
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Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2014]
Hoofdstuk 7. Beroep
Artikel 23
Een representatieve organisatie wordt geacht belanghebbende te zijn bij besluiten, niet zijnde
beschikkingen, genomen op grond van deze wet.
Artikel 24
1. In dit artikel wordt onder «inbreuk» verstaan: elk handelen of nalaten van een leverancier dat in strijd is
met het bepaalde in de artikelen 2, derde lid, 4, eerste lid, of 5, eerste lid en dat nadeel toebrengt aan
de collectieve belangen van verbruikers.
2. Op verzoek van een representatieve organisatie kan het College van Beroep voor het bedrijfsleven
bevelen dat een inbreuk door de leverancier die de inbreuk maakt wordt gestaakt.
3. Het College kan eveneens worden verzocht degene die de inbreuk maakt te veroordelen tot het
openbaar maken of openbaar laten maken van de beschikking, zulks op een door het College te
bepalen wijze en op kosten van de door het College aan te geven partij of partijen.
4. Geschillen terzake de tenuitvoerlegging van de in het eerste en tweede lid bedoelde veroordelingen
worden bij uitsluiting door het College van Beroep voor het bedrijfsleven beslist.8 [Vervallen per 01-012014]
Hoofdstuk 8 [Vervallen per 01-01-2014]
Paragraaf 1: [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 25 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 26 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 27 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2014]
Paragraaf 2: [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 29 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 30 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2014]
Paragraaf 3: [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2014]
Hoofdstuk 9. Wijziging van andere wetten
Artikel 33
[Wijzigt de Elektriciteitswet 1998.]
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Artikel 34
[Wijzigt de Gaswet.]
Artikel 35 [Vervallen per 01-01-2014]
Artikel 36
[Wijzigt de boeken 5, 6, 7 en 8 van het Burgerlijk Wetboek.]
Artikel 37
[Wijzigt de Mededingingswet.]
Hoofdstuk 10. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 38
Voor de toepassing van de Belemmeringenwet Verordeningen en de Belemmeringenwet Privaatrecht
worden werken, die worden of zijn uitgevoerd ten behoeve van de levering van warmte, aangemerkt als
openbare werken van algemeen nut.
Artikel 39
1. Provinciale staten en de gemeenteraad zijn niet bevoegd de productie en levering van warmte in het
belang van de energievoorziening aan regels te binden.
2. Het eerste lid laat onverlet de bevoegdheden van provinciale staten en gemeenteraden bij aanleg,
herstel, uitbreiding of vernieuwing van netten.
Artikel 40
Een leverancier meldt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van deze wet aan de Autoriteit Consument
en Markt:
a. de naam en het adres van de leverancier, en
b. een beschrijving van de door leverancier te exploiteren warmtenetten waarbij in ieder geval het aantal
verbruikers en het aantal aan verbruikers geleverde gigajoules is opgenomen.
Artikel 41
1. Het in artikel 2 van de Elektriciteitswet 1998 bedoelde energierapport geeft mede richting aan van
rijkswege te nemen beslissingen in de periode, bedoeld in dat artikel, voor zover daarbij het belang van
het betrouwbaar, duurzaam, milieuhygiënisch en doelmatig functioneren van de warmtevoorziening in
beschouwing moet of kan worden genomen.
2. Het energierapport bevat in ieder geval een overzicht van de prijsontwikkelingen met betrekking tot
levering van warmte.
Artikel 42
1. Leveranciers die op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet reeds warmte leveren en op grond
van artikel 9 vergunningplichtig worden, vragen binnen twee jaar na dat tijdstip een vergunning aan als
bedoeld in artikel 10, eerste lid.
Rapport W.2014.vb01
Versie 1.0

©2014 SENPAIWORLD

blad 29 van 40 bladen
22-12-2014

2. Onverminderd het eerste lid gelden voor een vergunningplichtige leverancier, tot het tijdstip waarop
onherroepelijk op de vergunningaanvraag is beslist, de eisen die zijn opgenomen in paragraaf 2.2.
Artikel 43
Onze Minister kan, in overeenstemming met Onze Minister van Infrastuctuur en Milieu, aan een producent
eisen stellen met betrekking tot het nuttig gebruik van restwarmte. Bij of krachtens algemene maatregel
van bestuur kunnen ter zake nadere regels worden gesteld; deze kunnen tevens betrekking hebben op het
instellen van een heffing ter zake van lozing van restwarmte dan wel op een verbod daarvan.
Artikel 44
1. Onze Minister zendt binnen drie jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens telkens na
vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in
de praktijk.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld over de inhoud van het verslag. Het
verslag bevat in ieder geval een evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten van de wet met
betrekking tot de prijsstelling van warmte.
3. De Autoriteit Consument en Markt is belast met de uitvoering van de evaluatie.
Artikel 45
1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de
verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.
2. Het koninklijk besluit waardoor artikel 7, tweede tot en met vierde lid, in werking treedt, treedt niet
eerder in werking dan vier weken nadat het ontwerp aan beide kamers der Staten-Generaal is
overgelegd.
Artikel 46
Deze wet wordt aangehaald als: Warmtewet.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten,
colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te
Wassenaar, 17 juni 2013
Willem-Alexander
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
Uitgegeven de eenendertigste juli 2013
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,
F. Teeven
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10 Bijlage 2 Warmtebesluit

(Tekst geldend op: 08-08-2014)

Besluit van 10 september 2013, houdende regels ter uitvoering van de
Warmtewet (Warmtebesluit)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz.
enz.Op de voordracht van onze Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 31 januari
2011, nr. WJZ / 11014240;
Gelet op de artikelen 5, vijfde lid, 6, tweede lid, 10, tweede lid, 12a, derde lid, en 20 van de Warmtewet;
De Afdeling Advisering van de Raad van State gehoord (advies van 28 april 2011, nr. W 15.11.0025/IV);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken van 5 september 2013, nr. WJZ /
13132674;
Hebben goedgevonden en verstaan:
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
1. In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a.
b.
c.
d.

wet: de Warmtewet;
Onze Minister: Onze Minister van Economische Zaken;
vergunning: de vergunning, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de wet;
aanvrager: degene die een vergunning voor de levering van warmte aanvraagt.

2. De in dit besluit en de daarop berustende bepalingen bedoelde tarieven en bedragen zijn inclusief
BTW.
§ 2. Niet meer dan anders
Artikel 2
De maximumprijs voor de levering van warmte bestaat uit een gebruiksafhankelijk en
gebruiksonafhankelijk deel en wordt vastgesteld met inachtneming van de formule:
Pmaxw = VKw + Pw * Ww
waarbij:
Pmaxw = de maximumprijs voor de levering van warmte in het jaar t;
VKw = de vaste kosten in het jaar t, uitgedrukt in euro;
Pw = de variabele kosten in het jaar t, uitgedrukt in euro per gigajoule;
Ww = het jaarverbruik van de warmteverbruiker, uitgedrukt in gigajoule.
Artikel 3
1. Het vaste deel wordt vastgesteld met inachtneming van de formule:
VKw = VKg + ΔGK
en
ΔGK = GKg – GKw – Ke
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waarbij:
VKw = de vaste kosten in het jaar t;
VKg = de jaarlijkse vaste kosten van het transport, de levering en de aansluiting van gas, bestaan uit:
a. het gemiddelde van de vaste tarieven voor gaslevering van de bekende overeenkomsten tussen
leverancier en verbruiker voor éénjaarscontracten met vaste prijs op basis van het G1 tarief van de
drie grootste Nederlandse gasleveranciers, voor het jaar t,
b. het gewogen gemiddelde van de transportonafhankelijke verbruikerstarieven voor afnemers met
een G6 aansluitingen van de netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder
van het landelijk gastransportnet, voor het jaar t,
c. het gewogen gemiddelde van de transportafhankelijke verbruikerstarieven voor de G6 aansluitingen
van de netbeheerders van gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet, voor het jaar t, en
d. het gewogen gemiddelde van de periodieke aansluittarieven voor de G6 aansluitingen van de
netbeheerders van gastransportnetten, niet zijnde de netbeheerder van het landelijk
gastransportnet, voor het jaar t;
ΔGK = het verschil in gebruikskosten; het verschil tussen de gebruikskosten bij het gebruik van gas als
energiebron en de gebruikskosten bij het gebruik van warmte als energiebron;
GKg = de gebruikskosten bij gas, bestaande uit:
a. de kapitaalslasten van een cv-ketel; jaarlijkse afschrijvingslasten op basis van een lineaire
afschrijving en vermogensvergoeding op basis van gemiddelde resterende levensduur en reële
vermogenskostenvoet,
b. de onderhoudskosten op basis van een jaarlijks onderhoudscontract,
c. de meetkosten op basis van het gewogen gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen
van de gasmeter van de netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet, voor het jaar t;
GKw = de gebruikskosten bij warmte, bestaande uit;
a. de kapitaalslasten van een warmtewisselaar; jaarlijkse afschrijvingslasten op basis van een lineaire
afschrijving en vermogensvergoeding op basis van gemiddelde resterende levensduur en reële
vermogenskostenvoet
b. de onderhoudskosten op basis van een jaarlijks onderhoudscontract,
c. de meetkosten op basis van het gewogen gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen
van de gasmeter van de netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet, voor het jaar t;
Ke = de meerkosten van elektrisch koken.
2. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de elementen, genoemd in het eerste
lid.
Artikel 4
1. Het variabele deel wordt vastgesteld met inachtneming van de formule:

waarbij:
Pw = de variabele kosten in het jaar t, uitgedrukt in euro per gigajoule;
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Pg = de gemiddelde gebruiksafhankelijke gasprijs op basis van het gemiddelde van het
gebruiksafhankelijke deel van de overeenkomsten tussen leverancier en verbruiker van de bekende
éénjaarscontracten met vaste prijs op basis van het G1 tarief van de drie grootste Nederlandse
gasleveranciers inclusief energiebelasting en de opslag duurzame energie, voor het jaar t, uitgedrukt in
3
euro per m ;
3

CVg = de bovenwaarde van de verbrandingswaarde van aardgas: 0,03517 GJ / Nm ;
η = het brandstofrendement van de warmteproductie.
2. Het brandstofrendement van de warmteproductie wordt vastgesteld met inachtneming van de formule:

waarbij:
η = het brandstofrendement van warmteproductie;
energieg = energetische waarde van aardgasgebruik in de gaswoning.
3. De energetische waarde van aardgasgebruik in de gaswoning wordt vastgesteld met inachtneming van
de formule:

waarbij:
VR = warmtevraag voor ruimteverwarming als percentage van de totale warmtevraag;
VT = warmtevraag voor warm tapwater als percentage van de totale warmtevraag;
LVR = procentuele leidingverlies bij ruimteverwarming;
LVT = procentuele leidingverlies bij tapwater;
ηruimte = gemiddeld opwekrendement voor ruimteverwarming;
ηtap = taprendement.
4. Bij ministeriële regeling kunnen nadere eisen worden gesteld aan de elementen, genoemd in het eerste
lid, en worden de elementen, genoemd in het derde lid, vastgesteld.
Artikel 5
De aansluitbijdrage voor een aansluiting op een bestaand warmtenet die door een leverancier bij een
verbruiker of ontwikkelaar in rekening wordt gebracht is maximaal gelijk aan het gewogen gemiddelde
tarief dat de Autoriteit Consument en Markt vaststelt voor het verzorgen van een aansluiting voor een G6
aansluiting voor gas, bedoeld in artikel 81c, eerste lid, van de Gaswet.
§ 3. Boekhouding en jaarrekening
Artikel 6
1. De afzonderlijke boekhouding, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de wet, bevat in ieder geval:
a. een balans,
b. een winst- en verliesrekening, en
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c. een toelichting op de gebruikte regels voor de afschrijving.
2. De vergunninghouder geeft in zijn boekhouding aan:
a. welke huurkosten voor verschillende typen afleversets, warmtewisselaars en warmtemeters bij een
verbruiker in rekening zijn gebracht, en
b. welke methoden en criteria bij het opstellen van de boekhouding zijn gehanteerd.
Artikel 7
Het jaarverslag, bedoeld in artikel 12a, tweede lid, van de wet, bevat in ieder geval:
a. het aantal aansluitingen op de warmtenetten van de vergunninghouder,
b. het aantal geleverde gigajoules,
c. de naar vaste kosten en variabele kosten gesplitste inkoopkosten per gigajoule,
d. het geïnvesteerd vermogen,
e. de naar tariefcomponenten gesplitste opbrengsten,
f. de afschrijvingslasten,
g. de onderhoudslasten, en
h. het resultaat.
Artikel 8
1. In de toelichting op de jaarrekening wordt iedere producent van warmte waarmee de leverancier een
overeenkomst heeft gesloten, vermeld. Daarbij wordt tevens per bedrijf het aantal van die
overeenkomsten gemeld.
2. Indien een leverancier niet reeds uit hoofde van een wettelijke verplichting zijn jaarrekening of een
daarmee overeenkomend financieel overzicht openbaar maakt, legt hij die jaarrekening of dat overzicht
voor een ieder ter inzage op het kantoor van zijn hoofdvestiging.
3. Bij ministeriële regeling kunnen nadere regels worden gesteld met betrekking tot de inrichting van de
boekhouding, de jaarrekening en het jaarverslag.
§ 4. Vergunningverlening
Artikel 9
1. Een aanvraag voor een vergunning wordt ingediend bij de Autoriteit Consument en Markt.
2. De aanvraag voor een vergunning bevat in aanvulling op artikel 4:2, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht:
a. een overzicht en een beschrijving van de door de aanvrager te exploiteren warmtenetten,
b. een recente jaarrekening of een openingsbalans, welke is voorzien van een accountantsverklaring,
c. een recente verklaring van de rechtbank op basis van de registers, bedoeld in de artikelen 19 en
222a van de Faillissementswet, waaruit blijkt dat de aanvrager niet in staat van faillissement
verkeert en dat de aanvrager geen surseance van betaling is verleend,
d. een beschrijving van de organisatie van de aanvrager, waarin in ieder geval is opgenomen de
voorziene administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en de interne en
externe controle hierop,
e. een prognose van de warmtevraag van de verbruikers en een beschrijving van de wijze waarop aan
deze vraag tegemoet wordt gekomen,
f. een beschrijving van de juridische structuur van de groep, bedoeld in artikel 24b, van Boek 2 van
het Burgerlijk Wetboek, voorzien van een organogram, waarin per rechtspersoon en vennootschap
wordt aangegeven wie daarin de zeggenschap uitoefent en wie gerechtigd is tot het resultaat,
g. voorbeelden van alle door de aanvrager gehanteerde offertes en overeenkomsten voor verbruikers
met de hierbij behorende algemene voorwaarden,
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h. de door de aanvrager gehanteerde klachten- en geschillenregeling voor verbruikers.
3. De bescheiden, bedoeld in het tweede lid, worden niet aan de Autoriteit Consument en Markt
overgelegd indien deze bij haar reeds beschikbaar zijn.
4. De aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten indien
ten minste:
a. de aanvrager over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële
administratie, en over een goede interne of externe controle hierop beschikt,
b. de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert,
c. de aanvrager geen surseance van betaling is verleend, en
d. de aanvrager beschikt over een doeltreffend systeem voor de beheersing van de kwaliteit van zijn
te leveren goederen en diensten.
Artikel 10
1. De vergoedingen die verschuldigd zijn op grond van artikel 20, eerste lid, van de wet bestaan uit een
vast bedrag.
2. Het vaste bedrag wordt vastgesteld bij ministeriële regeling.
§ 5. Overgangs- en slotbepalingen
Artikel 11
[Wijzigt het Besluit huurprijzen woonruimte.]
Artikel 12
Dit besluit wordt aangehaald als: Warmtebesluit.
Artikel 13
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal
worden geplaatst.
Wassenaar, 10 september 2013
Willem-Alexander
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
Uitgegeven de de zevenentwintigste september 2013
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
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11 Bijlage 3 Warmteregeling

(Tekst geldend op: 08-08-2014)

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september
2013, nr. WJZ/ 13132689, houdende uitvoering van het Warmtebesluit
en de Warmtewet (Warmteregeling)
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikelen 3, vierde lid, en 4, derde lid, van de Warmtewet en de artikelen 3, tweede lid, 4, vierde
lid, en 10, tweede lid, van het Warmtebesluit;
§ 1. Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze regeling wordt verstaan onder:
a. wet: de Warmtewet;
b. maximumprijs: de prijs die de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 5, eerste lid, van de
wet vaststelt.
c. kwetsbare consument: een verbruiker voor wie de beëindiging van de levering van warmte zeer
ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg zou hebben of voor de huisgenoten van de verbruiker;
d. schuldhulpverlening: de toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, bedoeld in
titel III van de Faillissementswet of ondersteuning van natuurlijke personen door een instantie als
bedoeld in artikel 48, eerste lid, van de Wet op het consumentenkrediet bij het vinden van een
adequate oplossing voor schuldsituaties gericht op de aflossing van schulden.
§ 2. Vaste kosten
Artikel 2
1. Voor het vaststellen van de maximumprijs wordt bij het berekenen van het verschil in gebruikskosten
uitgegaan van;
a.
b.
c.
d.
e.
f.

een aanschafwaarde van een cv-ketel van: € 2.474,
een gemiddelde levensduur van een cv-ketel van 15 jaar,
een gemiddelde resterende levensduur van een cv-ketel van 7,5 jaar,
jaarlijkse onderhoudskosten van een cv-ketel van 141 euro,
een aanschafwaarde van een warmtewisselaar van: € 2.243,
een reële vermogenskostenvoet gebaseerd op de laatst bekende heffingsrente die door het
Ministerie van Financiën is vastgesteld,
g. een gemiddelde levensduur van een warmtewisselaar van 15 jaar,
h. een gemiddelde resterende levensduur van een warmtewisselaar van 7,5 jaar,
i. jaarlijkse onderhoudskosten van een warmtewisselaar van 40 euro,
j. de meetkosten op basis van het gewogen gemiddelde van de meettarieven voor G6 aansluitingen
van de gasmeter van de netbeheerders van de gastransportnetten niet zijnde de netbeheerder van
het landelijk gastransportnet, voor het jaar t.
k. jaarlijkse meerkosten van elektrisch koken van 50 euro.
2. Voor de in dit artikel genoemde bedragen geldt het jaar 2009 als referentiejaar en worden deze
bedragen voor latere jaren gecorrigeerd voor de relatieve wijziging van de consumentenprijsindex.
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§ 3. Variabele kosten
Artikel 3
Bij de bepaling van de energetische waarde van aardgasgebruik in de gaswoning wordt gebruik gemaakt
van de volgende factoren:
a. warmtevraag voor ruimteverwarming als deel van de totale warmtevraag (VR), dat wordt
vastgesteld op 0,79;
b. warmtevraag voor warm tapwater als deel van de totale warmtevraag (VT), dat wordt vastgesteld
op 0,21;
c. leidingverlies bij ruimteverwarming (LVR), dat wordt vastgesteld op 0,05;
d. leidingverlies bij tapwater (LVT), dat wordt vastgesteld op 0,10;
e. gemiddeld opwekrendement voor ruimteverwarming (ηruimte), dat wordt vastgesteld op 0,90;
f. gemiddeld warm tapwater rendement (ηtap), dat wordt vastgesteld op 0,65.
§ 4. Compensatie bij ernstige storingen en afsluitbeleid
Artikel 4
1. De verbruiker krijgt een financiële compensatie voor storingen die voor een periode langer dan 4 uren
tot een onderbreking van de levering van warmte leiden, met uitzondering van voorziene
onderbrekingen.
2. De hoogte van de financiële compensatie per aansluiting van een verbruiker bedraagt EUR 35,– bij een
onderbreking van 4 tot 8 uur, vermeerderd met EUR 20,– voor elke volgende aaneengesloten periode
van 4 uur.
3. De compensatie wordt door de leverancier binnen zes maanden na het herstel van de onderbreking
betaald.
Artikel 5
1. Een leverancier beëindigt de levering van warmte aan een verbruiker niet wegens wanbetaling voordat
de procedure, opgenomen in het tweede tot en met vierde lid, is gevolgd.
2. Indien een verbruiker niet binnen de gestelde termijn een vordering tot betaling van een leverancier
voldoet, doet de desbetreffende leverancier de verbruiker ten minste eenmaal een schriftelijke
herinnering daaromtrent toekomen.
3. De leverancier:
a. wijst de verbruiker bij die herinnering op de mogelijkheden voor schuldhulpverlening;
b. biedt bij de herinnering aan met schriftelijke toestemming van de verbruiker de contactgegevens
van de verbruiker, diens klantnummer, en informatie over de hoogte van diens schuld aan een
instantie ten behoeve van schuldhulpverlening te verstrekken, tenzij de verbruiker geen natuurlijk
persoon is;
c. vermeldt bij de herinnering dat de verbruiker niet wordt afgesloten indien de artikelen 6 of 7, tweede
lid, van toepassing zijn.
4. De leverancier spant zich in om in persoonlijk contact te treden met de verbruiker teneinde deze te
wijzen op mogelijkheden om betalingsachterstanden te voorkomen en te beëindigen.
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Artikel 6
1. Een leverancier beëindigt de levering van warmte aan een kwetsbare consument niet, tenzij:
a.
b.
c.
d.
f.

de kwetsbare consument hierom verzoekt;
er sprake is van fraude of misbruik door de kwetsbare consument;
de onveiligheid van de installatie beëindiging van de levering noodzakelijk maakt;
de overeenkomst voor de levering van warmte aan de kwetsbare consument afloopt;
er sprake is van wanbetaling en de kwetsbare consument niet binnen een redelijke termijn een
verklaring van een arts die geen behandelend arts van de betrokkene is, kan overleggen om de
zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te tonen.

2. Een leverancier draagt er zorg voor dat de levering aan een kwetsbare consument die wegens
wanbetaling is beëindigd, wordt hervat indien de kwetsbare consument een verklaring van een arts die
geen behandelend arts van de betrokkene is, overlegt om de zeer ernstige gezondheidsrisico’s aan te
tonen.
Artikel 7
1. Onverminderd de artikelen 5 en 6, is dit artikel van toepassing in de periode van 1 oktober tot 1 april
van enig jaar.
2. Een leverancier beëindigt de levering van warmte aan een kleinverbruiker niet, tenzij:
a.
b.
c.
e.
f.

de verbruiker hierom verzoekt;
er sprake is van fraude of misbruik door de verbruiker;
de onveiligheid van de installatie beëindiging van de levering noodzakelijk maakt;
de overeenkomst voor de levering van warmte van de verbruiker met de leverancier afloopt;
op grond van het derde lid de levering van warmte wegens wanbetaling kan worden beëindigd.

3. Een leverancier kan de levering van warmte aan een verbruiker beëindigen wegens wanbetaling, tenzij:
a. de verbruiker binnen een door de leverancier vast te stellen redelijke termijn na de herinnering,
bedoeld in artikel 5, tweede lid, een bewijs overlegt dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening,
totdat op dat verzoek negatief is beslist;
b. de vordering van de leverancier binnen een redelijke termijn betrokken wordt bij een lopend traject
van schuldhulpverlening aan de verbruiker;
c. toepassing dient te worden gegeven aan het zesde lid en binnen een redelijke termijn nadat
toepassing is gegeven aan dat lid de vordering van de leverancier is betrokken bij een traject van
schuldhulpverlening.
4. Een leverancier draagt er zorg voor dat de levering van warmte aan een verbruiker die wegens
wanbetaling is beëindigd, wordt hervat indien de verbruiker een bewijs overlegt:
a. dat hij heeft verzocht om schuldhulpverlening, totdat op dat verzoek negatief is beslist of totdat de
schuldhulpverlening eindigt;
b. dat de vordering van de leverancier wordt betrokken bij een lopend traject van schuldhulpverlening
aan de verbruiker.
5. De uitzonderingsgronden, bedoeld in het derde lid, onderdelen a en b, zijn niet van toepassing indien
de schuldhulpverlening aan de verbruiker eindigt of indien de verbruiker de verplichtingen ten aanzien
van de schuldhulpverlening niet nakomt.
6. Indien een verbruiker niet heeft gereageerd op het aanbod, bedoeld in artikel 5, derde lid, onderdeel b,
verstrekt de leverancier de contactgegevens van de verbruiker, diens klantnummer en informatie over
de hoogte van diens schuld aan een instantie ten behoeve van schuldhulpverlening, tenzij de
kleinverbruiker geen natuurlijk persoon is.
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§ 5. Slotbepalingen
Artikel 8
De vergoeding die verschuldigd is op grond van artikel 20, eerste lid, van de wet voor het verlenen van een
vergunning is € 500,– en voor het verkrijgen van toestemming is € 500,–.
Artikel 9
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.
Artikel 10
Deze regeling wordt aangehaald als: Warmteregeling.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 4 september 2013
De Minister van Economische Zaken,
H.G.J. Kamp
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