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Geacht Kamerlid, 
 
Op 14 oktober staat het Commissiedebat EZK gepland. Energie-Nederland geeft u graag 
enkele overwegingen mee voor dit debat.  
 
Stijgende energieprijzen 
Afgelopen weken staan in het teken van de gestegen energieprijzen. Wij begrijpen dat 
klanten zich zorgen maken over deze ontwikkeling en Energie-Nederland deelt deze 
zorgen. Energieleveranciers zijn van harte bereid om in overleg met het ministerie van 
Economische Zaken en Klimaat te bekijken hoe zij kunnen bijdragen aan een soepele 
uitvoering van een eventuele tegemoetkoming vanuit het Rijk.  
 
Ingrijpen in de warmtetarieven zeer onverstandig en risicovol 
De stijgende energieprijzen hebben ook gevolgen voor warmtebedrijven. Het bevriezen 
van warmtetarieven betekent dat warmtebedrijven hun sterk gestegen kosten niet 
kunnen doorberekenen en verlieslatend worden indien er geen compenserende 
maatregelen voor deze gestegen kosten tegenover staan. Voor gasklanten wordt nu een 
compensatie per huishouden overwogen. Dit zou ook voor de klanten van warmtenetten 
een goede oplossing kunnen zijn. Hieronder een nadere toelichting op de werking van de 
warmtemarkt.  
 
Inleiding: Warmtetarief is volgens Warmtewet gebaseerd op Niet Meer Dan Anders 
(NMDA)-principe 
In Nederland wordt ongeveer 5% van de gebouwde omgeving van warmte voorzien door 
een aansluiting op een warmtenet. Dat draagt bij aan CO2-reductie door het gebruik van 
duurzame bronnen en restwarmte. Het warmtetarief is volgens de Warmtewet 
gebaseerd op het NMDA-principe. Dit wettelijke tarief is gebaseerd op de 
referentiesituatie van het aardgasgebruik in een Cv-ketel om eenzelfde hoeveelheid 
warmte te produceren. Uit de brief van de minister van EZK blijkt dat de 
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warmtebedrijven in 2020 een tarief hanteerden dat 8-12 % lager is dan het maximale 
NMDA-tarief.1 De ACM stelt jaarlijks dit maximale tarief vast.  
De wetgever heeft overigens in de concept Wet Collectieve warmtevoorziening 
aangegeven dat het NMDA-principe in stappen wordt losgelaten. Dat zou moeten leiden 
tot een Kostprijs Plus-model rond 2028. Energie-Nederland staat achter deze 
ontwikkeling.  
 
Stijging van kosten raakt naast warmteafnemers ook de warmtebedrijven 
De sterke stijging van de energieprijzen heeft gevolgen voor de energierekening van 
consumenten en bedrijven en heeft ook gevolgen voor warmtebedrijven. Hoewel veel 
warmtenetten een duurzame, fossielvrije warmtebron hebben die >70% van de totale 
warmtevraag zorgt, zijn er vier factoren die de kosten voor warmtebedrijven opdrijven: 

1) Vaak zijn aardgasinstallaties geplaatst om de piekvraag in de winter op te 
vangen. De gasprijsstijging heeft daarmee ook direct effect op de kosten van de 
warmtebedrijven; 

2) De kosten voor elektriciteit en CO2-rechten voor installaties zijn ook sterk 
gestegen; 

3) De gasprijsstijging werkt door in de inkoopkosten van warmte. Doordat de ACM 
het maximum warmtetarief volgens het NMDA-principe baseert op de 
aardgasprijs hebben veel warmtebedrijven hun warmte-inkoopcontracten voor 
bijvoorbeeld restwarmte van de industrie en van AVI’s geïndexeerd op de 
gasprijs. Inkoopkosten bewegen dus mee met de warmtetarieven en zorgen 
ervoor dat de balans tussen inkoop en verkoop stabiel blijft; 

4) De onrendabele top van de duurzame warmtebronnen wordt gesubsidieerd 
met de SDE++-regeling. De SDE++ compenseert het verschil in kosten tussen 
warmteproductie uit een duurzame bron vergelijken met aardgas. Door de 
prijsstijging van aardgas neemt dit verschil af en daarmee wordt het ontvangen 
SDE++ bedrag lager en de kosten hoger.  

 
Conclusie: loslaten NMDA-principe en/of bevriezen warmtetarieven lost probleem van 
stijgende energieprijzen niet op; en vergroot de kans op financiële problemen bij 
warmtebedrijven  
Ook warmtebedrijven worden geconfronteerd met directe en indirecte stijging van 
kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen. De oproep van de Vereniging Eigen 
Huis om het NMDA-principe los te laten en de warmtetarieven te bevriezen zou 
betekenen dat warmtebedrijven hun sterk gestegen kosten niet kunnen doorberekenen 
en verlieslatend worden, indien er geen compenserende maatregelen tegenover deze 
gestegen kosten staan.  
 

 
1 Kamerbrief van Minister EZK (10 februari 2020): 'Warmtetarieven 2020 en tariefregulering in 
Warmtewet 2' 
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Zolang de koppeling van de warmtetarieven met de aardgastarieven, zoals nu geregeld 
in de Warmtewet, de basis zijn voor prijsvorming in Nederland, zouden compenserende 
maatregelen voor gasklanten evenzeer voor warmteklanten moeten gelden.  


