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ding van het verslag), p. 8.

7. zie bijvoorbeeld art. 19.3 van de ‘Algemene bepalingen
huurovereenkomst winkelruimte en andere bedrijfsruimte
in de zin van artikel 7:290 BW’(versie 17 september 2012)
dat bepaalt dat het aandeel van huurder in de kosten van de
bijkomende leveringen en diensten (dus ook warmte) ‘naar
redelijkheid’ geschiedt. In de regel zal dit aan de hand
van het oppervlak gebeuren. Art. 16.3 van de ‘Algemene
Bepalingen Huurovereenkomst Kantoorruimte en andere
bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW’ (versie 30
juli 2003) stemt overeen met voormeld art. 19.3.

inleiding
Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking.1 De 
Warmtewet kent een langdurige en roerige geschiedenis. Het 
eerste wetsvoorstel2 werd weliswaar aangenomen, maar is 
nooit ingevoerd. Vervolgens is een tweede wetsvoorstel in-
gediend3 dat inmiddels is aangenomen en per 1 januari aan-
staande in werking treedt. De Warmtewet heeft geen ‘groe-
ne’ doelstelling, maar heeft als doel het beschermen van de 
gebruikers.
In dit artikel zal worden ingegaan op het belang van de 
Warmtewet voor de verhuur van bedrijfsruimte.4 Anders dan 
wel eens wordt verondersteld ziet de Warmtewet niet uitslui-
tend toe op stadsverwarmingprojecten en is de Warmtewet 
evenmin uitsluitend van toepassing op huurders van woon-
ruimte.

Toepassingsgebied
De Warmtewet is van toepassing op een leverancier van 
warmte. De Warmtewet definieert in art. 1 sub h simpelweg 
dat een leverancier van warmte een persoon is die zich be-
zighoudt met de levering van warmte. Dat kan overigens 
ook een vennootschap zijn. Die levering kan betrekking 
hebben op warmte die wordt betrokken van een warmte-
net, maar kan net zo goed betrekking hebben op warmte die 
wordt opgewekt in een centrale installatie in een kantoor of 
winkelcentrum. Als warmtenet kwalificeert immers, op ba-
sis van art. 1 lid c Warmtewet, ook een CV ketel met de bij-
behorende leidingen die warmte leveren in – bijvoorbeeld – 
een kantoorgebouw of winkelcentrum. Onder warmte wordt 
ook warm tapwater gerekend.
Indien de huurder beschikt over een eigen CV ketel (of een 
eigen aansluiting op een warmtenet van een derde) dan is de 
verhuurder uiteraard geen warmteleverancier. De Warmte-
wet komt voor de verhuurder in beeld zodra het de verhuur-
der is die aan de huurder de warmte levert. In de praktijk 
doet zich dit vaak voor bij winkelcentra, kantoorgebouwen 
met meerdere gebruikers en (andere) bedrijfsverzamelge-
bouwen. De Warmtewet kent hierdoor in potentie een be-
hoorlijk toepassingsgebied bij de verhuur van bedrijfsruim-
te.
Een beperking daarbij is dat art. 1 sub g van de Warmtewet 
als verbruiker definieert een persoon die warmte afneemt 
van een warmtenet met een aansluiting van maximaal 100 
kilowatt.5

Hoe zit het met die grens van 100 kilowatt? Volgens de par-
lementaire geschiedenis verbruiken MKB bedrijven veel-

al minder dan 50 kilowatt.6 Te verwachten valt dan ook dat 
de niet al te grote winkels en ook sommige kleinere kan-
toorunits onder deze grens van 100 kilowatt vallen. Dit leidt 
ertoe dat de verhuurders van veel complexen met meerde-
re huurders (kantoorgebouwen met meerdere gebruikers, be-
drijfsverzamelgebouwen en winkelcentra) er rekening mee 
moeten houden dat de warmtelevering onder het bereik van 
de Warmtewet valt.
Of een huurder al dan niet onder die 100 kilowatt grens 
valt moet af te leiden zijn uit de doorberekende kosten voor 
warmte. Het bepalen van de 100 kilowatt grens zal in de 
praktijk niet altijd gemakkelijk zijn. De omslag van de ge-
leverde warmte vindt veelal plaats aan de hand van de ROZ 
bepalingen.7 Aan de hand van de doorberekende kosten voor 
de warmte moet dan worden becijferd of er voor omgere-
kend meer of minder dan 100 kilowatt warmte is geleverd. 
In het navolgende zal nog aan de orde komen dat de Warm-
tewet ook voor die omslag regels kent. Het komt ons logisch 
voor dat die omslag maatgevend is voor de bepaling van de 
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100 kilowatt grens.8 Het feit dat de gasmeter in kubieke me-
ters gas rekent en niet in kilowatts maakt het er niet eenvou-
diger op.
Opmerking verdient nog dat zich de situatie kan voordoen 
dat in één complex sommige (kleinere) huurders wel en an-
dere (grotere) huurders niet onder het bereik van de Warmte-
wet vallen. De grotere huurders, die meer dan 100 Kw ver-
bruiken, worden dan niet door de Warmtewet beschermd en 
de kleinere huurders wel. Dat is een consequentie van het 
gekozen toepassingsgebied van de wet. De wetgever gaat 
er vanuit dat de grotere afnemers de bescherming van de 
Warmtewet niet nodig hebben.9

Voor een verhuurder zal het veelal zo zijn dat hij het liefst 
zo min mogelijk huurders die warmte afnemen onder de 
Warmtewet laat vallen. Een verhuurder zou kunnen overwe-
gen om de CV installatie aan één van de huurders toe te be-
delen die verplicht is om de warmte aan andere huurders te 
leveren en in rekening te brengen. Dat kan echter weer voor 
complicaties aanleiding geven indien die huurder dat niet 
doet, bijvoorbeeld door een faillissement. Onder omstan-
digheden zou een dergelijke constructie die ertoe leidt dat 
een huurder geen warmte geleverd krijgt wellicht een ge-
brek kunnen opleveren. Los daarvan zal een verhuurder ook 
graag gewaarborgd willen zien dat de huurders warmte gele-
verd krijgen om ontevreden huurders te voorkomen.

resumerend ten aanzien van het 
toepassingsgebied, vergunningplicht
Indien een verhuurder warmte levert aan één of meer ge-
bruikers die minder dan 100 Kw warmte afnemen dan valt 
de levering in dat complex aan die gebruiker(s) onder het 
bereik van de Warmtewet.
De situatie zal zich daarbij niet snel voordoen dat een ver-
huurder ook vergunningplichtig is. De eisen daarvoor hou-
den in dat een verhuurder aan meer dan 10 gebruikers 
warmte moet leveren of meer dan 10.000 GJ warmte per 
jaar levert. Die 10.000 GJ correspondeert met zo’n 280 wo-
ningen. Op de vergunningplicht zullen wij in het bestel van 
dit artikel dan ook niet nader ingaan. Wij zullen in het na-
volgende de belangrijkste gevolgen voor de verhuurder die 
tevens warmteleverancier is aan de orde stellen.

melding
Iedere verhuurder die onder de Warmtewet valt moet hier-
van op basis van art. 40 Warmtewet melding maken aan de 
Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM).10 De ACM 
kan bij gebreke hiervan een (forse) sanctie opleggen.11 Of 
daarvoor inderdaad sancties worden opgelegd – en of de 
ACM hiertoe meteen na inwerkingtreding van de Warmte-
wet zal overgaan – zal de praktijk moeten uitwijzen. Verder 
is op dit moment nog niet duidelijk hoe die melding prak-
tisch in zijn werk gaat. Op het moment van het schrijven van 
deze bijdrage heeft de ACM concrete richtlijnen hiervoor 
nog niet gepubliceerd op haar website.

schriftelijke overeenkomst
Art. 3 Warmtewet schrijft voor dat een overeenkomst tot le-
vering op schrift wordt gesteld. Bij nieuwe huurders zal dat 
geen probleem zijn. Een dergelijke overeenkomst kan als 
bijlage bij de huurovereenkomst worden gevoegd of kan 
daar eventueel ook onderdeel van uitmaken. Hoe moet wor-
den afgedwongen dat met een zittende huurder een schrif-
telijke overeenkomst wordt gesloten blijft onduidelijk. De 

verhuurder zal in ieder geval een dergelijke schriftelij-
ke overeenkomst aan de in aanmerking komende huurders 
moeten aanbieden. Wij menen dat de verhuurder ook niet 
veel verder kan gaan dan een redelijke overeenkomst die 
voldoet aan de Warmtewet aan de huurders aan te bieden. 
Weigert een huurder die overeenkomst te accepteren dan 
lijkt het ons sterk dat de ACM aan de verhuurder daarvoor 
een boete oplegt.12

In die leveringsovereenkomst moeten onder meer bepalin-
gen zijn opgenomen over :
 – de gegevens van de leverancier13 (dat is dus de ver-

huurder, die gegevens blijken ook al uit de huurover-
eenkomst);

 – de te leveren diensten (in de regel: warm CV water 
en warm tapwater) en het kwaliteitsniveau waaronder 
en de minimum en maximum temperatuur van de te 
leveren warmte14 (bij een CV installatie zal het onzes 
inziens gaan om de temperatuur van het CV water en 
het warme tapwater);

 – de voorwaarden voor opschorting of beëindiging15 (dit 
zijn niet erg onderscheidende bepalingen, de verhuur-
der doet er uiteraard verstandig aan om een bepaling 
op te nemen die erop neerkomt dat hij pas na aanma-
ning met inachtneming van een redelijke termijn in 
verzuim raakt);

 – een omschrijving van de toepasselijke vergoedingen 
waaronder de (wettelijke) compensatieregeling bij een 
ernstige storing en terugbetalingsregelingen indien het 
kwaliteitsniveau niet wordt gehaald16 (de Warmtewet 
schrijft niet voor hoe hoog die compensatie moet zijn 
en wanneer er moet worden terugbetaald, de verhuur-
der heeft in relatie tot een zakelijke huurder dan ook 
de nodige vrijheid, wel bepaalt art. 3 lid 4 dat er een 
ministeriële regeling volgt over de compensatie bij 
een ernstige storing, die is er echter nog niet);

 – de mogelijkheid om een geschil voor te leggen aan een 
onafhankelijke geschillencommissie die snel, transpa-
rant, eenvoudig en goedkoop is17 (deze bepaling lijkt 
zich erg op consumenten te richten). Er moet dan ook 
een alternatief worden geboden voor de kantonrechter, 
die normaliter oordeelt over servicekostenafrekenin-
gen. Bij een geschil over een servicekosten afrekening 
met meerdere componenten kan dat aanleiding geven 
tot complicaties.

8. Art. 8 lid 2 en 3 Warmtewet.
9. Ook past de grens van 100 kilowatt beter bij de gangbare

grens in de gasmarkt, Kamerstukken II 2010/11, 32 839, nr.
3.

10. Voorheen bekend onder de naam NMA, Nederlandse Me-
dedingingsautoriteit.

11. Art. 18 lid 6 Warmtewet bepaalt dat op overtreding van
onder meer art. 40 Warmtewet een bestuurlijke boete kan
worden opgelegd van ten hoogste € 450.000,00 of indien
dat meer is 1% van de omzet van de overtreder in het
boekjaar voorafgaande aan de beschikking.

12. Die boete kan worden opgelegd op grond van art. 18 lid 2
Warmtewet, zie de vorige noot.

13. Art. 3 lid 1 sub a Warmtewet.
14. Art. 3 lid 1 sub b Warmtewet.
15. Art. 3 lid 1 sub c Warmtewet.
16. Art. 3 lid 1 sub d Warmtewet.
17. Art. 3 lid 2 Warmtewet; De ACM verwijst op haar website

naar De Geschillencommissie, die richt zich echter wel
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Verhuurders waarbij de warmtelevering per 1 januari 2014 
onder de Warmtewet vallen, moeten dan ook een dergelijke 
overeenkomst opstellen die zij aan de kleinere huurders die 
minder dan 100 Kw warmte afnemen moeten aanbieden.

Beperkingen ten aanzien van de in  
rekening te brengen prijzen
Een belangrijk onderdeel van de Warmtewet is de bepaling 
van een maximumprijs. Dat is ook de kern van de bescher-
ming van de afnemer. Art. 5 lid 1 van de Warmtewet ver-
wijst naar een in de Staatscourant te publiceren besluit van 
de ACM. Dat besluit is nog niet gepubliceerd. Ook de alge-
mene maatregel van bestuur over de wijze van berekening 
daarvan18 is nog niet gepubliceerd, maar is al wel enige tijd 
in concept vorm beschikbaar. Dat betreft het Warmtebe-
sluit. Er zal voor 1 januari 2014 een maximumprijs gepubli-
ceerd worden. Dat is dan een maximumprijs per Gigajoule 
(GJ), voor wat betreft het gebruiksonafhankelijk deel. Het 
gebruiksonafhankelijk deel speelt buiten ‘stadsverwarming’ 
een minder grote rol. Ook hier rijst de vraag hoe deze waar-
de gehanteerd moet worden nu een CV ketel geen GJ meter 
kent. Er zal een omrekening nodig zijn.
Het valt op voorhand moeilijk in te schatten of verhuur-
ders nu hogere prijzen aan de ‘kleinere’ huurders in reke-
ning brengen dan de maximumprijs per GJ. Nu de maxi-
mumprijs uitgaat van een bedrag per warmte eenheid, maar 
de verhuurder de warmte doorberekend op basis van de aan 
de gasleverancier betaalde hoeveelheid gas, is het rendement 
van de installatie van belang. Bij een installatie met een laag 
rendement die ver van het gehuurde staat (met veel warm-
teverlies) kan het voorkomen dat de maximumprijs wordt 
overschreden. Het uitrekenen daarvan kan nog wel wat voe-
ten in de aarde hebben, zo verwachten wij. Het is de vraag 
hoeveel huurders dit gaan doen.
De Warmtewet bevat ook nog een regeling die erop neer-
komt dat de ACM kan toetsen of het rendement op de warm-
televering redelijk is.19 In de regel maken verhuurders ech-
ter geen rendement op deze bijkomende leveringen en 
diensten, laat staan een onredelijk rendement.

meters
Art. 8 lid 2 Warmtewet bepaalt dat aan de afnemer die on-
der het bereik van de Warmtewet valt binnen redelijke ter-
mijn individuele meters ter beschikking gesteld moeten 
worden indien de afnemer (lees: de huurder) daarom vraagt, 
tenzij:
1. dat technisch onmogelijk is, of
2. dat financieel niet redelijk is.

Dit staat borg voor de nodige discussie. Technisch onmoge-
lijk is iets zelden en wanneer iets ‘financieel niet redelijk’ 
is, is een rekbaar begrip.
Indien de in het complex aanwezige meter (dat zal de gas-
meter zijn) wordt vervangen dan moet aan de huurder / 
afnemer een individuele meter ter beschikking worden 
gesteld, tenzij dat technisch onmogelijk is of niet kosten-
effectief is in verhouding tot de geraamde besparingen op 
lange termijn.20 Of deze bepaling vaak wordt toegepast is 
de vraag, al is het maar omdat een huurder vaak niet weet 
dat in opdracht van de verhuurder een meter is vervangen.
Van groter belang zijn de bepalingen dat individuele meters 
ter beschikking gesteld moeten worden indien een gebouw 

ingrijpend wordt gerenoveerd21 of indien een nieuwe aan-
sluiting in een nieuw gebouw wordt gemaakt.22 Hiervoor 
bestaan dan niet de uitzonderingen zoals hiervoor aangege-
ven bij de eerste twee beschreven situaties. De collectieve 
CV installatie zal op de plaats waar de warmte het gehuurde 
binnenkomt bij de kleinere huurders dan ook moeten wor-
den voorzien van warmtemeters die de Gigajoules meten. 
Een goede handel voor de meterleveranciers, maar een kos-
tenpost voor de verhuurders. Op de niet naleving hiervan 
staat geen boete, maar een huurder kan wel de nakoming 
verlangen. In het navolgende komen de radiatormeters nog 
ter sprake.

Basis voor de afrekening
Zoals al aangeven: op basis van de ROZ voorwaarden slaan 
verhuurders de kosten nu om ‘naar redelijkheid’, meest-
al aan de hand van het oppervlak. Ten aanzien van de ‘klei-
nere’ huurders die onder de Warmtewet vallen, bepaalt de 
Warmtewet de volgende omslag:
1. op basis van een individuele meter, indien aanwezig23

2. op basis van warmtekostenverdelers per radiator, 
tenzij de installatie daarvan niet kostenefficiënt is24

3. op basis van een inzichtelijke kostenverdeelsystema-
tiek waardoor een zo nauwkeurig mogelijke benade-
ring van het werkelijke aandeel in de warmtelevering 
wordt berekend (dit is momenteel, wanneer het goed 
gebeurt, de gangbare methode)25

Verder kan van de verhuurder worden verlangd dat deze 
eenmaal een extern onderzoek naar de omslagmethode laat 
uitvoeren waarbij de kosten voor de helft voor rekening 
van de verhuurder komen.26 Ook kan een huurder die onder 
de Warmtewet valt een onderzoek naar de werking van de 
warmtemeters verlangen, de kosten komen voor rekening 
van de partij in wiens nadeel het onderzoek uitvalt.27

diverse verplichtingen en bepalingen
De Warmtewet bevat verder nog diverse minder ingrijpen-
de bepalingen, zoals het zorg dragen voor een betrouw-
bare levering28, het jaarlijks verzenden van een nota29, het 
voorhanden hebben van een inzichtelijke boekhouding30, 
een storingsregistratie31 en het tenminste 3 dagen van tevo-

erg op consumenten. De vraag rijst of een verhuurder die 
instantie bevoegd wil verklaren. Het NAI lijkt weer niet te 
voldoen aan de eisen van ‘snel en goedkoop’, die kosten 
zijn ook niet in het belang van de verhuurder.

18. Art. 5 lid 5 Warmtewet.
19. Art. 7 Warmtewet.
20. Art. 8 lid 2 sub b Warmtewet.
21. Art. 8 lid 2 sub d Warmtewet.
22. Art. 8 lid 2 sub c Warmtewet.
23. Art. 8a lid 1 jo. art 8 Warmtewet.
24. Art. 8a lid 1 Warmtewet.
25. Art. 8a lid 3 Warmtewet.
26. Art. 8a lid 6 Warmtewet.
27. Art. 8a lid 7 Warmtewet; De deskundige kan zo nodig door 

de ACM worden aangewezen, zie art. 8a lid 8 Warmtewet.
28. Art. 2 lid 1 Warmtewet.
29. Art. 2 lid 2 Warmtewet.
30. Art. 2 lid 6 Warmtewet.
31. Art. 2 lid 7 Warmtewet.
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ren aangeven van werkzaamheden.32 Ook bevat de Warm-
tewet een regeling voor een noodvoorziening om te al-
len tijde leveringszekerheid te garanderen.33 Bij gebreke 
van een overgangsregeling zullen de meeste bepalingen in 
de Warmtewet (met uitzondering van de vergunningsaan-
vraag34) meteen gelden vanaf datum inwerkingtreding (1 ja-
nuari 2014).

conclusie
Met de Warmtewet moet terdege rekening worden gehou-
den indien sprake is van verhuur in combinatie met warm-
televering aan kleinere huurders. Die situatie zal zich bij 
winkelcentra en bedrijfsverzamelgebouwen regelmatig kun-
nen voordoen. Verhuurders worden geconfronteerd met di-
verse bepalingen waar zij rekening mee moeten houden. 
Het eerste actiepunt voor verhuurders waarbij warmteleve-
ring onder de Warmtewet valt, is het opstellen en aanbieden 
van schriftelijke leveringsovereenkomsten. Daarnaast zul-
len de bepalingen over maximumprijs en het in beginsel ter 
beschikking moeten stellen van een individuele meter het 
meest ingrijpend zijn.

32. Art. 4 lid 2 Warmtewet.
33. Art. 12b Warmtewet.
34. Hiervoor geldt een overgangstermijn van twee jaar om de 

vergunning daadwerkelijk aan te vragen. Wel geldt inge-
volge art. 40 Warmtewet dat een leverancier zo spoedig 
mogelijk na inwerkingtreding van de Warmtewet zich dient 
te melden bij de ACM als leverancier.
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