
'31 maart 2022
'Susan van den Dool
'Joram Bogers
'Sandra Zomervrucht

Hoe verder na het 
Acantus-arrest?

'Doorpakken in tijden van onzekerheid



Opening & agenda
'Wat komt er aan bod?

• Praktische mededelingen

• Korte ronde kennismaken

• Het Acantus-arrest

• Verschillende organisatievormen en risico’s

• Ontwikkeling wetgeving



Geef uw mening

'Kennismaken

'Ga naar www.menti.com 

'Log in met de code: 48 46 054



Kapitaal- en onderhoudskosten Vastrecht

Vastrecht Kapitaal- en onderhoudskosten, afschrijving, 
winstopslag, 24-uursdienst etc.

Onroerende aanhorigheid Bestanddeel van een woning

WKO-installatie Warmte-koudeopslaginstallatie

Termen
'Begrip van de definities



Het Acantus-arrest
'De casus

• Woningcorporatie Acantus verhuurt woningen

• WKO-installatie in eigendom BAM

• Acantus levert warmte door aan huurder, betaling via 

servicekosten

• Huurder wil niet volledig vastrecht betalen: 

onderhouds- en kapitaalslasten moeten in huur

Bron: corpowonen.nl



Het Acantus-arrest
'Uitspraak

• Hoge Raad is het eens: WKO-installatie is 

onroerende aanhorigheid

• Kapitaals- en onderhoudslasten alleen in 

huurprijs

• Impasse

• Hoge Raad roept wetgever op tot oplossing

Bron: Wikipedia



Oplossingen: zienswijze A
'In lijn met visie VBTM

• Contractuele scheiding aanbrengen: woning en WKO 

apart

• Exploitant sluit leveringsovereenkomst met de 

huurder

• Huurder betaalt het volledige vastrecht

• Warmtewet geldt inclusief tarieven

• Rechterlijke uitspraak d.d. 28 oktober 2020

• Huurder niet benadeeld, apart huurbedrag voor 

duurzame installaties toegestaan 
Bron: stuurmanontwerpt.nl

https://dwanet.sharepoint.com/sites/DWALegal/SitePages/Rechter-helpt-corporaties-bij-duurzaamheid--.aspx


Oplossingen: zienswijze B
'In lijn met visie AKD

• Onroerend is onroerend – ongeacht eigendom

• Woningcorporatie betaalt deel van vastrecht aan 

exploitant

• Redelijke kosten voor huurder

• Exploitant vraagt overig deel vastrecht aan huurder 

(Startmotor)

Bron: Wikipedia



Oplossingen: zienswijze C
'Visie DWA

• Keuzes maken risico’s 

• Splitsing huur en warmtevoorziening

• Aanvulling met bijdrage vastrecht

• Corporatie betaalt zelf?

• Grijze ruimte!



Reacties verhuurders en huurders
Naar de wetgever

'Aedes: roept het ministerie van BZK op tot een wetswijziging. Kosten passen niet in de huur 

en mogen niet via servicekosten doorberekend worden.

'De Woonbond: vraagt nieuwe Warmtewet met splitsing van vaste warmtekosten met 

gebruikersdeel (voor huurders) en een eigenarendeel (voor verhuurders). 



Organisatievormen 
en risico’s



Risico’s
Wat is het risico?

'“Ik mag dit vastrecht niet betalen”

Corporatie moet de huurder compenseren



Risico’s
Wat is de hamvraag?

'“Is de warmtevoorziening roerend of 

onroerend?”



Risicoschaal
'De opties

1 Aansluiten op stadswarmte

2 a. WKO geëxploiteerd door ESCo
b. WKO van corporatie, geen extra kosten buiten huur 
c. WKO van corporatie met vastrecht via servicekosten

3 a. Individuele warmtepomp door ESCo
b. Individuele warmtepomp corporatie, geen extra kosten buiten huur
c. Individuele warmtepomp corporatie, verhuren via servicekosten



Risicoschaal
'De opties van minder naar meer risicovol

Risicovol

Risico - arm

1

Aansluiten op 
stadswarmte

3c
Individuele 
warmtepomp 
verhuren via 
servicekosten

3b
Warmtepomp 
corporatie
GEEN extra kosten 
buiten huur

Individuele 
Warmtepomp ESCo

2c

WKO met 
vastrecht via 
servicekosten

3a

2a

WKO geëxploiteerd 
door ESCo

2b

WKO corporatie 
GEEN extra kosten 
buiten huur



Aansluiting stadswarmtenet
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Bijdrage Aansluit Kosten €6000 – €12.000

Warmtewet

Warmterekening huurder

Vastrecht warmte € 494,58

Huur afleverset in de woning € 131,16

Meettarief € 27,47

GJ tarief € 53,95

Jaarrekening €2.000

1

Corporatie kan stuk vastrecht 
afkopen om rekening huurder te 

verlagen.
“Startmotor kader”



WKO + collectieve warmtepomp van ESCO
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Bijdrage Aansluit Kosten €7000 – €14.000

Warmterekening huurder

Vastrecht warmte € 494,58

Huur afleverset in de woning € 131,16

Meettarief € 27,47

GJ tarief € 53,95

Jaarrekening 
(25 GJ)

€2.000

Jaarrekening incl. koude €2250

Huurrecht

Warmtewet

Corporatie kan stuk vastrecht 
afkopen om rekening huurder te 

verlagen.
“Startmotor kader”

2a



WKO + collectieve warmtepomp van corporatie
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Investering
€12.500 –
€17.500

Kosten onderhoud & beheer 
(jaarlijks)

€175

Levensduur 15 jaar

TCO 30 jaar
€27.000 –
€32.000

Warmterekening huurder VIA servicekosten

kWh verbruik WKO + WP € 795

Extra aansluitkosten elektra
(grotere aansluiting)

€ 50

Administratiekosten € 20

Meet en facturatiekosten 
(kosten Ista, Techem of anders)

€ 50

Storingsdienst € 5

Jaarrekening
(25 GJ + 5 GJ leidingverlies)

€920

Huurrecht

2b

Werkelijke kosten



WKO + collectieve warmtepomp van corporatie
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Investering
€12.500 –
€17.500

Kosten onderhoud & beheer 
(jaarlijks)

€175

Levensduur 15 jaar

Inkomsten via servicekosten en 
marge op GJ verbruik 

€500 - €600

TCO 30 jaar
€8.500 -
€10.000 

Warmterekening huurder VIA servicekosten

Vastrecht warmte €300

Huur afleverset in de woning €131,16

Meettarief €27,47

GJ tarief €40

Jaarrekening 
(25 GJ)

€1.450

Huurrecht

2c

Afrekenen binnen warmtewet kaders



Individuele warmtepomp van ESCO
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Bijdrage Aansluit Kosten €7000 – €14.000

Warmterekening huurder

Vastrecht warmte €262,86

Huur voor de warmtepomp €700

kWh verbruik WP
(elektrafactuur)

€855

Jaarrekening 
(25 GJ)

€1.818
Warmtewet

Huurrecht

3a

Afrekenen binnen warmtewet kaders



Individuele warmtepomp van corporatie
'Kosten huurder en corporatie

Kosten woningcorporatie

Investering €15.000

Kosten onderhoud & beheer 
(jaarlijks)

€125

Levensduur 15 jaar

TCO 30 jaar €28.000

Warmterekening huurder VIA elektrafactuur

kWh verbruik WP €855

Jaarrekening
(25 GJ)

€855

Huurrecht

3b



Individuele warmtepomp van corporatie
'Kosten huurder en corporatie

Warmterekening huurder VIA servicekosten

Huur voor de warmtepomp €700

kWh verbruik WP 
(elektrafactuur)

€855

Jaarrekening 
(25 GJ)

€1.555 Huurrecht

3c

Afrekenen binnen warmtewet kaders

Kosten woningcorporatie

Investering €15.000

Kosten onderhoud & beheer 
(jaarlijks)

€125

Levensduur 15 jaar

Inkomsten via servicekosten €700

TCO 30 jaar €8000



Risicoschaal
'De opties van minder naar meer risicovol

Risicovol

Risico - arm

1

Aansluiten op 
stadswarmte

3c
Individuele 
warmtepomp 
verhuren via 
servicekosten

3b
Warmtepomp 
corporatie
GEEN extra kosten 
buiten huur

Individuele 
Warmtepomp ESCO

2c

WKO met 
vastrecht via 
servicekosten

3a

2a

WKO via ESCO

2b

WKO corporatie 
GEEN extra kosten 
buiten huur



Risico’s beperken
'Vastrecht huurders deels compenseren

Risicovol

Risico - arm

1

Aansluiten op 
stadswarmte

3c
Individuele 
warmtepomp 
verhuren via 
servicekosten

3b
Warmtepomp 
corporatie
GEEN extra kosten 
buiten huur

Individuele 
Warmtepomp ESCO

2c

WKO met 
vastrecht via 
servicekosten

3a

2a

WKO via ESCO

2b

WKO corporatie 
GEEN extra kosten 
buiten huur



Risico’s beperken – nieuwe situatie
'Als je wil kiezen voor outsourcing …..

Doe dat dan direct: Later scheiden lastig tot onmogelijk 

Zorg dat woning en warmtevoorziening overal volledig gescheiden zijn:

• Neem geen verwarmde vertrekken mee in de huurpunten

• Zorg dat de duurzame warmtevoorziening niet via een hoger energielabel tot een hogere huur leiden.

• In de huurovereenkomst: de woning is exclusief warmtevoorziening

• Huurders leveringsovereenkomst laten tekenen met exploitant (ESCo / leverancier)

• Vóór oplevering alles georganiseerd en geregeld hebben

• Aparte administratie houden voor de warmtelevering



Risico’s beperken – huidige situaties
'Bij huidige projecten…..

Wat doe je met complexen waar je nu voor een “risicovolle” optie hebt gekozen?

Risico - arm • Proactief huurders benaderen en ‘vastrecht’ van afgelopen 5 jaar 
compenseren.

Risicovol

• Afwachten tot huurders zichzelf melden en dan compenseren.

• Uitrekenen wat compensatie zou kosten – hierover communiceren en 
aangeven dat dit geen doelmatige besteding is. 



Stelling
DWA

'“Outsourcen of ander alternatief kan de warmtetransitie versnellen.” 



Geef uw mening

'Wat is de impact op uw besluitvorming?

'Ga naar www.menti.com 

'Log in met de code: 48 46 054



Warmtewet



Warmtewet
'Tijdspad

• 2003 – 2013: parlementaire behandeling

• 1 januari 2014: invoering Warmtewet

• 1 juli 2019: wijziging Warmtewet (niet meer van toepassing op verhuurders)

• Juni 2020: consultatie Wet Collectieve Warmtevoorziening (Warmtewet 2.0)

• Q1 2022: Politieke heroverweging wetsvoorstel Warmtewet 2.0

• o.a. omdat steun van medeoverheden ontbreekt.

• Q3 2022: Aanbieden wetsvoorstel aan Raad van State voor advies

• Begin 2023: aanbieden wetsvoorstel aan Tweede Kamer



Warmtewet 2.0

Groei 
warmtenetten door 
nieuwe spelregels

• Regierol
gemeente 
(warmtekavel 
aanwijzen)

• Warmtebedrijf 
integraal
verantwoordelijk 

Transparante 
tarieven

• Meer kosten-
gebaseerde 
tarieven 
(stapsgewijs)

• Nu NMDA

Strengere eisen 
leveringszekerheid

• Meer aandacht 
voor preventie

• Nu gericht op 
schadebeperking

Zeker stellen 
verduurzaming

• CO2-uitstoot 
maximaliseren

• Nu geen 
maximum



Warmtewet 2.0
'Schematisch weergegeven



Positie woningcorporaties
'Werkveld en kansen

• Woningcorporaties hebben sleutelpositie in collectieve warmtesystemen.

• De gemeente bepaalt of er een collectief warmtesysteem komt o.b.v de 

wijkaanpak uit het Klimaatakkoord (Transitievisie 

Warmte/Wijkuitvoeringsplan). 

• De gemeente selecteert een warmtebedrijf (publiek, privaat of een 

samenwerking) om het collectief warmtesysteem aan te leggen en te 

exploiteren. 



Warmtewet 2.0
'Impact woningcorporaties

• Warmtewet 2.0 is geen oplossing voor het vraagstuk van de 

warmte/koudevoorziening.

• Warmtewet niet van toepassing op verhuurders en VVE’s (art. 1a)



Warmtewet 2.0
'Waarom van belang?

• Hoofdregel: het wordt (na inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet) verboden om 

warmte te transporteren en te leveren zonder aanwijzing van Burgemeester & 

Wethouders

• Meldingsplicht+ mogelijkheid tot aanvragen ontheffing voor collectieve 

warmtelevering voor verhuurders en VVE’s. Geldt ook voor significante wijzigingen 

van bestaande systemen

• Bestaande situaties: feitelijke situatie geldt als uitgangspunt

• Verkapte aansluitplicht: weigeren alleen toegestaan in geval van gelijkwaardig 

alternatief (energiezuinigheid en milieu)



Uw contactpersonen
'Wij denken graag met u mee

dwa.nl/woningcorporaties

Susan van den Dool
Jurist
susan.vanden.dool@dwa.nl
06 – 296 667 14

Joram Bogers
Adviseur energietransitie
joram.bogers@dwa.nl
06 – 137 363 96

Sandra Zomervrucht
Adviseur Verduurzaming Vastgoed
sandra.zomervrucht@dwa.nl
06 – 296 667 13



Bijlagen



Warmtenet

CorporatieHuurder

Warmte 
leverancier

Leverancier investeert en 
organiseert en betaalt 
beheer, onderhoud en 
eventuele vervanging.

Warmtenet is in eigendom 
van de leverancier.

Warmtelevering.

Huurder betaalt aan corporatie:
• Huur

Huurder betaalt aan 
leverancier voor warmte:
• Vastrecht
• Gebruik per GJ

Corporatie betaalt een BAK 
aan de warmteleverancier 
bij realisatie.

Warmtewet



Warmte 
voorziening

CorporatieHuurder

ESCo

Corporatie heeft 
geïnvesteerd én 
organiseert en betaalt 
beheer, onderhoud en 
eventuele vervanging.

Warmtevoorziening is 
in eigendom van 
corporatie.

Warmtelevering.

Huurder betaalt aan corporatie:
• Huur
• Het elektriciteitsverbruik voor warmte via 

de servicekosten.

Huurrecht



Warmte 
voorziening

CorporatieHuurder

ESCo

ESCo heeft geïnvesteerd en 
organiseert en betaalt 
beheer, onderhoud en 
eventuele vervanging.

Warmtevoorziening is in 
eigendom van de ESCo

Warmtelevering.

Huurder betaalt aan corporatie:
• Huur

Huurrecht

Huurder betaalt aan ESCo 
voor warmte:
• Vastrecht
• Gebruik per GJ

Corporatie betaalt een 
Bijdrage Aansluitkosten 
(BAK) aan de ESCo bij 
realisatie.

Warmtewet



Huurrecht

Warmtewet

Warmte 
voorziening

CorporatieHuurder

ESCo

ESCo heeft geïnvesteerd en 
organiseert en betaalt 
beheer, onderhoud en 
eventuele vervanging.

Warmtevoorziening is in 
eigendom van de ESCo

Warmtelevering.

Huurder betaalt aan corporatie:
• Huur

Huurder betaalt aan ESCo voor 
warmte:
• Vastrecht gereduceerd tarief
• Gebruik per GJ

Corporatie betaalt een BAK 
aan de ESCo bij realisatie.
+ afkoop vastrecht



Warmtewet

Warmte 
voorziening

CorporatieHuurder

ESCo

Warmtevoorziening is 
in eigendom van 
corporatie.

Warmtelevering.

Huurder betaalt aan corporatie:
• Huur
• De rekening van de corporatie aan de ESCo, 

via de servicekosten.

Huurrecht

Corporatie betaalt aan 
ESCo voor beheer, 
onderhoud en 
exploitatie van 
warmtevoorziening.

Corporatie betaalt voor 
het warmtegebruik in 
GJ.

ESCo organiseert en 
betaalt beheer en 
onderhoud.


