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Consultatie wijziging lagere regelgeving Warmtewet 

Schiedam, 8 augustus 2017 

 
Via deze weg reageert de NLVVE formeel op de consultatie van de wijziging van de lagere 
regelgeving van de Warmtewet.  
 
De voorgenomen wijzigingen van de lagere regelgeving ondersteunen volgens ons de 
uitvoering van de aanpassing van de Warmtewet. Eén voorgenomen wijziging behoeft naar 
onze mening wel een aanpassing. In de consultatieversie ‘Toelichting Wijziging 
Warmtebesluit’ wordt op pagina 10 het navolgende beschreven. 
 
‘2.6 Termijn eindafrekening en jaarafrekening 
In artikel 8b van de wet is bepaald dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur nadere regels 
kunnen worden gesteld over de termijn waarbinnen een leverancier een verbruiker een jaarafrekening 
en een eindafrekening moet verstrekken. Dit wijzigingsbesluit (artikel I, onderdeel I) introduceert 
hiervoor een termijn van 6 weken na afloop van het kalenderjaar waar de jaarrekening betrekking op 
heeft of 6 weken na afloop van de dag van de leveringsovereenkomst beëindigd is. Voor de termijn van 
6 weken is aansluiting gezocht bij de termijn die wordt gehanteerd in artikel 10a van de Regeling 
afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.’ 

 
Voor de markt van blokverwarming, waar de energieleverancier (veelal het nutsbedrijf) niet 
direct levert- en/of factureert aan de eindgebruiker, zal bovenstaande maatregel op een 
tweetal onderdelen tot moeilijkheden leiden. 
 
1: Termijn van 6 weken niet haalbaar bij blokverwarming 
 
In Nederland zijn ca. 500.000 huishouden aangesloten op blokverwarming. In deze situatie 
levert de energieleverancier brandstof (vnl. gas) aan een centrale warmteproductie-installatie 
(CV systeem) welke doorgaans in eigendom is van een beheerder (Woningcorporatie of VvE)  
 
In deze gevallen levert- en factureert de energieleverancier dus niet direct aan de 
eindverbruiker maar aan de beheerder. De NLVVE leden verdelen deze collectieve 
warmtekosten vervolgens op basis van meterstanden van de individuele afnemers.  
 
De voorgenomen termijn van ‘zes weken na afloop van…..’ is niet haalbaar in deze situaties; 
doorgaans wordt deze termijn gehanteerd tussen de energieleverancier en beheerder. Pas 
als de beheerder de energiekosten, tezamen met eventuele mutaties binnen een 
(woon)gebouw aan één van de NLVVE-leden heeft doorgegeven, kunnen de individuele 
afrekeningen gemaakt worden. Het opstellen van deze individuele afrekeningen kent 
uiteraard ook een productietijd van enkele weken na inzending van eerdergenoemde kosten 
en mutaties. In het beleid voor servicekosten wordt doorgaans Artikel 7:259 BW als richtlijn 
aangehouden, welke hier ook gehanteerd kan worden. 
 
Onze aanbeveling is om blokverwarming expliciet uit te zonderen van deze geplande regel, 
zoals blokverwarming ook goeddeels uit de reikwijdte van de Warmtewet wordt uitgezonderd. 
Het niet expliciet benoemen van deze uitzondering zal tot twijfels leiden. Als termijn kan het 
beleid mbt servicekosten gehanteerd worden. Hier wordt doorgaans Artikel 7:259 BW als 
richtlijn aangehouden. 
 
2: Definitie kalenderjaar  
 
In de genoemde tekst wordt de termijn van 6 weken gehanteerd ‘na afloop van het 
kalenderjaar waar de jaarrekening betrekking op heeft of 6 weken na afloop van de dag van 
de leveringsovereenkomst beëindigd is’ 
 
Door het vermelden van het woord ‘kalenderjaar’ wordt de suggestie gewekt dat de 
genoemde termijn ingaat op 1 januari. Eerdere ervaringen omtrent vermelding van het woord 
kalenderjaar hebben laten zien dat marktpartijen hierop anticiperen door de afrekenperiode te 
verleggen naar de periode van 1 januari t/m 31 december. 
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Deze onnodige verlegging van het stookseizoen leidt tot een piekbelasting van 
administratieve werkzaamheden voor NLVVE-leden, woningcorporaties, beheerders en 
energieleveranciers gedurende de eerste maanden van het jaar, wat flexwerken in de hand 
werkt.  
 
In de praktijk worden leveringsovereenkomsten gedurende het hele jaar afgesloten en wordt 
het stookseizoen met een duur van 12 maanden gelijkgesteld met de ingangsdatum van het 
leveringscontract. Hiermee worden administratieve- en ondersteunende werkzaamheden 
(callcenters en eventuele incassowerkzaamheden) met betrekking tot het presenteren van de 
jaarrekening gedurende het hele jaar evenwichtig verdeeld en uitgevoerd. Hiermee wordt de 
kwaliteit van de dienstverlening geborgd en wordt flexwerken niet in de hand gewerkt.  
 
Onze aanbeveling is het woord ‘kalenderjaar’ te vervangen in ‘periode’ of ‘boekperiode’, al 
dan niet met vermelding van de duur van 12 maanden. 
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