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Voldoen de gehanteerde tarieven van de 
grote warmteleveranciers aan de Warmtewet?
Ja. De tarieven van de grote warmteleveranciers voor 2014 liggen 
onder de maximumprijs die ACM heeft vastgesteld (zie fi g. 1). 
Dat maximum is gebaseerd op het niet-meer-dan-anders-principe. 
Dat wil zeggen dat de totale kosten voor warmte niet hoger zijn 
dan bij gebruik van gas (gebaseerd op de gemiddeld verbruik van 
een huishouden met gas). Uit de cijfers blijkt dat huishoudens met 
warmte gemiddeld dus goedkoper uit zijn dan huishoudens met gas.

Wat is de ontwikkeling van de gemiddelde jaarkosten 
voor warmtelevering geweest over de laatste 5 jaar?
•  De gemiddelde jaarkosten hebben zich in de laatste 5 jaar 

zeer gematigd ontwikkeld, net als voor de gassituatie 
(gemiddeld 1% stijging per jaar). Zie fi g. 2.

•  Rekening houdend met infl atie en correctie voor de fl uctuatie 
van de gasprijs zijn de gemiddelde jaarkosten voor de warmte-
klant zelfs gedaald (gemiddeld met 0,5% per jaar). Zie fi g. 3.

•  De tarieven die warmteleveranciers hanteerden vóór 2014, 
wijken dus niet sterk af van het maximumtarief dat ACM per 
1 januari 2014 op basis van de gemiddelde gas-situatie heeft 
vastgesteld. Dat is ook niet zo vreemd omdat vóór de invoering 
van de Warmtewet de warmteleveranciers over het algemeen 
ook al een tarief hanteerden dat gebaseerd was 
op ‘Niet Meer Dan Anders’. 

Hoe is het maximumtarief uit de Warmtewet opgebouwd?

Toelichting:
•  Het warmtetarief (vast + variabel tarief) is gebaseerd op de 

situatie van een gemiddeld huishouden met gas. Het tarief dat 
voor de afl everset in rekening wordt gebracht, is gerelateerd 
aan de kostenstructuur van de afl everset. Het tarief dat in reke-
ning wordt gebracht, is daarmee afhankelijk van het soort set, 
de onderdelen ervan en de functionaliteiten. 

•  De warmteprijs volgt de gasprijs. Dat komt doordat de actuele 
marktprijzen voor gas deel uitmaken van de berekening van het 
variabele warmtetarief. 

•  ACM toetst de warmtetarieven als volgt:
 -  het leveringsdeel wordt getoetst aan de maximumprijs die door 

ACM is vastgesteld. Het vast en variabel tarief mogen onderling 
variëren, als het totaal maar onder het maximum blijft.

 -  het meettarief wordt getoetst aan het meettarief dat door ACM 
is vastgesteld (en dat gelijk is aan het meettarief voor gas) en

 -  de afl everset wordt getoetst aan het wettelijke criterium van 
‘redelijke kosten’. 

•  Op 1 januari 2014 is de Warmtewet in werking getreden. 
Deze wet geldt voor de levering van warmte aan klanten 
met een aansluitwaarde tot en met 100 kilowatt. 

•  De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht 
op de Warmtewet. Belangrijk onderdeel van de Warmtewet 
is de maximumprijs die warmteleveranciers voor de levering 
van warmte in rekening mogen brengen. ACM stelt deze 
maximumprijs jaarlijks vast. Deze maximum leveringsprijs is 
gebaseerd op het uitgangspunt dat de kosten voor warmte 
niet hoger mogen zijn dan de gemiddelde kosten voor 
huishoudens met gas. Dit wordt het “niet meer dan anders” 
(NMDA) beginsel genoemd.

•  Vaak wordt gevraagd of de tarieven die warmteleveranciers 
in rekening brengen voldoen aan de Warmtewet en of de 
Warmtewet grote gevolgen voor die tarieven heeft. Ook 
wordt vaak gevraagd hoe de tarieven zich in de periode 
voor de Warmtewet ontwikkelden. 

•  Deze factsheet gaat daarom in op de volgende vragen:
 -  Voldoen de gehanteerde tarieven van de grote 

warmteleveranciers aan de Warmtewet?
 -  Wat is de ontwikkeling van de gemiddelde jaarkosten 

voor warmtelevering geweest over de laatste 5 jaar?

Uitgangspunten
•  Het overzicht is gebaseerd op de gegevens van de 5 

grootste warmteleveranciers: Eneco, Nuon, ENNatuurlijk 
(voormalig Essent Local Energy Solutions), Stadsverwar-
ming Purmerend, HVC 1. 

•  Per leverancier zijn tarieven meegenomen die gelden 
voor het grootste deel van hun klantportfolio’s.

•  Voor de berekening van de gemiddelde jaarkosten voor een 
huishouden met warmte is uitgegaan van een jaarverbruik 
van 35 GJ. Dat is landelijk het gemiddelde verbruik van een 
huishouden met warmte.

•  De ontwikkeling van de gemiddelde jaarkosten wordt zowel 
in nominale kosten als gecorrigeerde kosten (reële kosten) 
weergegeven. De nominale kosten zijn de kosten die op 
de rekening staan. De reële kosten zijn gecorrigeerd voor 
infl atie en voor fl uctuatie van de gasprijs. Het vaste deel van 
de kosten is gecorrigeerd aan de hand van de consumen-
tenprijsindex (CPI), het variabele deel is gecorrigeerd voor 
de fl uctuatie van de gasprijs. Dit geeft een zuiver beeld van 
de ontwikkeling van de gemiddelde jaarkosten over de jaren.

•  In de vergelijking van de gehanteerde tarieven met de maxi-
mumprijs uit de Warmtewet is het tarief voor de afl everset 
meegenomen. Daarbij is uitgegaan van het tarief zoals 
ingeschat door de wetgever op basis van een rapport van 
Deerns Raadgevende Ingenieurs b.v. (en vervolgens door 
ACM berekend) van € 214 voor 2014.

•  De bedragen zijn vermeld vanuit klantperspectief, 
dus inclusief BTW (geldig in het betreffende jaar).

1  Deze 5 leveranciers verzorgen naar schatting ongeveer de helft van de 
totale warmtelevering in Nederland. Ongeveer 7.000 organisaties zijn 
warmteleverancier volgens de Warmtewet. Naast een tiental energie-
leveranciers zijn dit vooral woningcorporaties, particuliere verhuurders 
en verenigingen van eigenaren.
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Opmerking: De reële kosten zijn gecorrigeerd voor infl atie en de fl uctuatie van de gasprijs. Het vaste deel van de kosten is gecorrigeerd aan de hand van 

de consumentenprijsindex (CPI), het variabele deel is gecorrigeerd voor de fl uctuatie van de gasprijs. Dit geeft een zuiver beeld van de ontwikkeling van 

de gemiddelde jaarkosten over de jaren 2009-2014. 
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Fig. 1. De tarieven van de warmteleveranciers voor 2014 liggen onder het maximum zoals 
gesteld door de ACM en zijn daarmee lager dan bij een gemiddeld huishouden met gas

ACM Maximumprijs + het tarief 
afl everset zoals ingeschat door
de wetgever

Jaarkosten 2014 (incl. BTW) voor een huishouden bij een verbruik van 35 GJ per 
jaar, de afl everset in eigendom van de warmteleverancier
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Fig. 3. Rekening houdend met infl atie en de ontwikkeling van de gasprijs zijn de 
gemiddelde jaarkosten voor warmte over de laatste 5 jaar zelfs gedaald

Nuon Gelderland/Flevoland

Nuon Leiden/Hilversum/Zandvoort etc

Nuon Amsterdam en WpW

HVC Alkmaar/Dordrecht

HVC WKK

Eneco regio Zuid Holland en Amstelveen

Eneco regio Utrecht afl everset

SVP Purmerend

ENNatuurlijk Breda

ENNatuurlijk Brabant excl WTW unit

ENNatuurlijk Twente

ENNatuurlijk Tilburg

Reële jaarkosten (incl. BTW) voor een huishouden bij een verbruik van 
35 GJ per jaar, de afl everset in eigendom van de warmteleverancier

€1.500

€1.400

€1.300

€1.200

€1.100

€1.000

€900

€800

2009 20142013201220112010

gemiddelde daling met 0,5% per jaar

Fig. 2. De gemiddelde jaarkosten hebben zich de laatste 5 jaar zeer gematigd 
ontwikkeld (net als bij gas)
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