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Geachte heer Ten Hoopen, 

 

Met deze brief reageer ik op uw adviezen over aanpassing van de Warmtewet in 

verband met signalen over disproportionele regeldruk voor met name kleine 

warmteleveranciers. Het voorkomen en waar nodig terugdringen van te hoge 

regeldruk acht ik van belang en ik dank u dan ook voor uw brief. 

 

Ik herken de signalen die u over de Warmtewet hebben bereikt. Het betreft onder 

andere het beschermingsregime voor zakelijke gebruikers van warmte, de 

proportionaliteit van administratieve verplichtingen en de compensatie van 

gebruikers na verstoringen van de levering. Conform uw advies zal ik al deze 

punten betrekken bij de evaluatie van de warmtewet.  

 

Daarnaast adviseert u mij om vooruitlopend op de evaluatie een drietal 

knelpunten nu al op te lossen. Ten eerste adviseert u om Verenigingen van 

Eigenaren (VvE’s) met gebouw gebonden installaties niet meer onder de reikwijdte 

van te warmtewet te laten vallen. Het is mijn voornemen om dit bij de komende 

wetswijziging gestalte te geven, zoals ik dat in mijn brief van 7 juli 2014 aan de 

Tweede Kamer heb aangegeven en recent nog heb bevestigd in de warmtevisie 

van 2 april jl. Ik heb de Autoriteit Consument & Markt inmiddels verzocht met dit 

voornemen rekening te houden bij de handhaving van de Warmtewet. 

 

Ten tweede adviseert u om aan kleine warmteleveranciers duidelijk te maken aan 

welke criteria zij moeten voldoen om voor een uitzonderingsgrond voor de plicht 

om individuele meters ter beschikking te stellen in aanmerking te komen. Deze 

verplichting komt voort uit een Europese Richtlijn (de Energy Efficiency Directive – 

EED) en heeft als belangrijkste oogmerk om energiebesparing te stimuleren door 

meer inzicht in het eigen verbruik bij afnemers van energie. Individuele meters 

zijn daarin een belangrijk middel. Conform de EED zijn er ook 

uitzonderingsgronden voor deze verplichting in de Warmtewet opgenomen. Het 

ontbreekt in de Richtlijn echter aan specifieke criteria. Bovendien attendeer ik op 

het feit dat bedoelde uitzonderingsgrond sterk afhangt van de specifieke 

omstandigheden zodat per situatie zal moeten worden bezien of deze 

uitzonderingsgrond van toepassing is. Dit betekent dat het aan 

warmteleveranciers is om aan te tonen of het ter beschikking stellen van 
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 individuele warmtemeters tot onredelijke kosten leidt of dat het technisch 

onmogelijk is.  

 

Ten slotte adviseert u om de verplichting voor kleine warmteleveranciers om aan 

te sluiten bij een onafhankelijke geschillencommissie te laten vervallen. Ik ben 

van mening dat er voor afnemers van warmte zoals bedoeld in de Warmtewet een 

mogelijkheid moet zijn om, indien zij met de warmteleverancier niet tot 

overeenstemming kunnen komen, hun geschillen aan een onafhankelijke instantie 

voor te leggen. Dit is in lijn met een belangrijk oogmerk van de Warmtewet: het 

beschermen van gebonden afnemers tegen te hoge tarieven en het bieden van 

leveringszekerheid. Het klopt dat er op dit moment geen geschillencommissie is 

voor woningcorporaties, maar dat er wel initiatieven worden genomen vanuit de 

branche om zelf een geschillencommissie op te richten. Voor de zorg dat de 

kosten om zelf een geschillencommissie in te richten naar verwachting niet in 

verhouding staan tot de opbrengsten van kleine leveranciers heb ik vooralsnog 

geen concrete aanwijzingen. Ik zal echter ook dit signaal betrekken bij de 

eerdergenoemde evaluatie. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

(w.g.) 

 

 

H.G.J. Kamp 

Minister van Economische Zaken 


