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Voorwoord 

Geachte lezer, 

Voor u ligt mijn onderzoeksrapport ‘Duurzame warmtesystemen: een alterna?ef voor 
aardgas’. Dit onderzoeksrapport is opgesteld in het kader van mijn afstuderen voor de 
opleiding HBO-Rechten. Het afstudeeronderzoek heb ik gedurende de periode januari tot 
juni 2022 uitgevoerd, in opdracht van Olenz Notarissen.  

Het uitvoeren van het afstudeeronderzoek en het opstellen van de beroepsproducten was 
een uitdaging. Het duurzaamheidsrecht was nieuw terrein voor mij. Daar komt bij dat 
verduurzaming de afgelopen jaren een ‘hot topic’ is dat zich nog volledig aan het 
ontwikkelen is. Ook de Warmtewet is een redelijke nieuwe wet waar nog veel haken en ogen 
aan ziVen. Dat maakte dit onderzoek niet makkelijk, maar wel zeer interessant. Met een 
goede dosis doorzeWngsvermogen en de juiste begeleiding heb ik uiteindelijk dit 
onderzoeksverslag kunnen opstellen. 

Graag wil ik degenen bedanken die een bijdrage hebben geleverd aan de totstandkoming van 
dit onderzoeksrapport. In het bijzonder bedank ik opdrachtgever mr. A.H.G. Wilod Versprille 
en mijn prak?jkbegeleider mevrouw mr. M. Wever. Allereerst voor het bieden van de 
mogelijkheid om een afstudeeronderzoek te doen en daarnaast voor het geven van uitleg, 
advies en feedback ?jdens de uitvoering van mijn onderzoek.  

Tevens wil ik graag mijn docentbegeleider mr. M. Beenen bedanken voor zijn betrokkenheid, 
adviezen en feedback. De adviezen zijn van wezenlijk belang geweest bij het opstellen van 
mijn afstudeeronderzoek. 

Ten derde wil ik mijn collega’s bij Olenz bedanken voor hun betrokkenheid, maar vooral ook 
voor de gezelligheid op kantoor.  

Tot slot bedank ik mijn familie en vrienden voor het bieden van steun en een luisterend oor. 
Vooral bedank ik degenen die ook hebben meegelezen en hebben geadviseerd. 

Ik wens u veel leesplezier toe. 

Romy Gerritsen 

Veenendaal, 25 mei 2022 
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SamenvaWng 

De aanleiding van dit afstudeeronderzoek is gelegen in de toenemende belangstelling voor 
verduurzaming. Duurzame warmtesystemen zijn een belangrijke stap in het aardgasvrij 
maken van wijken.  

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van Olenz notarissen te Veenendaal. Olenz is vaker 
betrokken bij het juridisch organiseren van collec?eve warmtesystemen. De centrale 
vraagstelling in dit onderzoek luidt als volgt: “Welke juridische mogelijkheden zijn er voor de 
cliënten van Olenz Notarissen omtrent het organiseren van duurzame collec1eve 
warmtesystemen.” 

Tijdens dit onderzoek zijn meerdere onderzoeksmethoden gebruikt, zoals: het analyseren 
van wet- en regelgevingen, het analyseren van jurispruden?e en het analyseren van 
literatuur. Ook zijn er dossiers van Olenz onderzocht om een beeld te krijgen van hoe 
warmtesystemen in de prak?jk juridisch worden georganiseerd.  

Uit de wetsanalyse blijkt dat het van veel factoren a\angt welke wet- en regelgeving van 
toepassing is in een specifiek geval. In het onderzoeken van de dossiers van Olenz is naar 
voren gekomen dat het realiseren van een collec?ef warmtesysteem juridisch het meest 
ingewikkeld is wanneer de eigenaar van het warmtesysteem, de eigenaar van het gebouw en 
de verbruiker verschillende par?jen zijn.  

Zo is de Warmtewet enkel van toepassing indien er warmte wordt geleverd aan een 
kleinverbruiker of wanneer er warmte wordt geleverd aan een grootverbruiker die deze 
warmte daarna levert aan een kleinverbruiker. De Warmtewet is echter niet van toepassing 
indien er sprake is van een verhuurder die tevens optreedt als warmteleverancier voor de 
huurder aan wie hij een ruimte verhuurt. In dat geval prevaleert namelijk het huurrecht. 

Het is daarom van belang dat er een samenwerkingsovereenkomst wordt gesloten tussen de 
exploitant van de warmte en de eigenaar van een gebouw, waarin wordt afgesproken dat de 
exploitant het warmtesysteem zal realiseren en de eigenaar garandeert dat er al?jd een 
verbruiker zal zijn. De leveringsovereenkomst dient tussen de exploitant en de verbruiker te 
worden gesloten. Hierin staat geregeld dat de exploitant warmte moet leveren en de 
verbruiker deze warmte moet afnemen. Tevens dient er een recht van (onder)opstal 
geves?gd te worden ten behoeve van de exploitant voor het behoud van de eigendom van 
het warmtesysteem.  

Daarnaast werd in een recente uitspraak van de Hoge Raad  geoordeeld dat als een warmte-1

koudeopslag-installa?e (hierna: een WKO-installa?e) aangemerkt kan worden als een 
onroerende aanhorigheid (ar?kel 7:233 BW), dan kan een verhuurder de kapitaals- en 
onderhoudskosten niet doorberekenen aan de huurder, maar moeten deze kosten in de kale 
huurprijs meegenomen worden. Nadat de theorie en de prak?jk met elkaar zijn vergeleken 
blijkt dat dit problemen oplevert indien er sprake is van een niet-geliberaliseerde 

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:611
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woonruimte (een woonruimte waarvan de huurprijs onder de liberalisa?egrens ligt: sociale 
huur). Het woningwaarderingsstelsel (het systeem dat de maximaal redelijke huurprijs 
bepaald bij sociale huur) biedt geen ruimte om de kapitaals- en onderhoudskosten te 
verdisconteren in de maximaal redelijke huurprijs.  

Daarom beveel ik Olenz aan in lopende en in nieuwe projecten rekening te houden met deze 
uitspraak. In projecten waar sprake is van sociale huur en waar het warmtesysteem als een 
onroerende aanhorigheid beschouwd kan worden, kunnen de kapitaals- en 
onderhoudskosten niet in rekening gebracht worden bij de verbruiker. Dit probleem is zeer 
nadelig voor de exploitant, maar kan enkel door de wetgever worden opgelost. Wel kan 
Olenz meerdere gebouwen betrekken bij een project waar dit probleem zich voordoet. Er is 
namelijk geen sprake van een onroerende aanhorigheid wanneer het warmtesysteem 
warmte levert aan meerdere gebouwen.  
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Hoofdstuk 1 – Inleiding 

1.1 Opdrachtgever 
Olenz Notarissen (hierna: Olenz) is een notariskantoor gelegen te Veenendaal. Olenz heen 
zich sinds een aantal jaren gespecialiseerd in kwes?es rondom de verduurzaming van de 
gebouwde omgeving in Nederland. Sinds 2016 is hiervoor een speciale afdeling binnen het 
kantoor ingericht waar juristen en notarieel medewerkers zich bezighouden met duurzame 
vraagstukken. Mr. A.H.G. Wilod Versprille heen te kennen gegeven dat hij veel te maken 
heen met de vraagstukken omtrent collec?eve warmtesystemen. Mr. A.H.G. Wilod Versprille 
heen gevraagd naar verduidelijking omtrent collec?eve warmtesystemen, meer specifiek hoe 
collec?eve warmtesystemen tussen meerdere par?jen juridisch georganiseerd kunnen 
worden.  2

1.2 Aanleiding 
De laatste jaren is de aandacht voor het verbeteren van het klimaat sterk toegenomen.  
Hierbij is een grote ambi?e voor verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland 
ontstaan. Daarbij speelt de warmtevoorziening een cruciale rol, aangezien meer dan de heln 
van alle energie die we in Nederland verbruiken voor de warmtevoorziening bestemd is. De 
warmtevoorziening moet nagenoeg volledig CO2-neutraal worden.  In het klimaatakkoord 3

van 2019 is onder andere het doel opgenomen dat 7 miljoen woningen en 1 miljoen 
gebouwen van het aardgas af moeten zijn in 2050.  Aardgas vervult op dit moment 4

grotendeels de vraag naar warmte. De verwach?ng is dat collec?eve warmtesystemen een 
grotere rol gaan spelen in het verduurzamen van de warmtevoorziening in Nederland.  5

Een collec?ef warmtesysteem is een systeem waarbij (duurzame) warmtebronnen door 
middel van een warmtenet ontsloten worden voor de levering van warmte aan verbruikers. 
Deze warmte wordt door de verbruikers benut voor ruimteverwarming en voor het 
verwarmen van tapwater. Het is de bedoeling dat collec?eve warmtesystemen gebruik 
maken van CO2-vrije warmtebronnen, zoals biomassa, restwarmte, aquathermie en warmte-
koude opslag. Een collec?ef warmtesysteem is hiermee een van de mogelijke duurzame 
op?es voor warmtevoorziening.  6

Voor het realiseren van de overstap van aardgas naar collec?eve warmtesystemen is het van 
belang dat verbruikers collec?eve warmtesystemen als net zo betrouwbaar, veilig en 
betaalbaar ervaren als aardgas. Dit is momenteel vaak nog niet het geval, omdat de opkomst 
van het gebruik van collec?eve warmtesystemen nog veel vragen met zich meebrengt. Er 
bestaat namelijk geen concrete regelgeving voor het organiseren van een collec?ef 
warmtesysteem tussen meerdere par?jen. Voor het organiseren van collec?eve 

 Olenz.nl. geraadpleegd op 8 februari 2022, van hVps://olenz.nl/vakgebieden/duurzaam/.2

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3 p. 1.3

 Klimaatakkoord, 28 juni 2019, p. 17.4

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3 p. 1.5

 Ontwerp toelich?ng 2020, p. 1.6
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warmtesystemen wordt gebruik gemaakt van verschillende, met elkaar samenhangende 
weVen, zoals de Warmtewet en het Burgerlijk Wetboek. Par?jen die met de Warmtewet te 
maken hebben ervaren allerlei knelpunten.  Een voorbeeld hiervan is de uitspraak van de 7

Hoge Raad va 21 januari 2022 waarin de Hoge Raad zich uitspreekt over de 
goederenrechtelijke status van warmtesystemen.  Deze uitspraak kan nadelige gevolgen 8

hebben indien er sprake is van niet-geliberaliseerde huur. In hoofdstuk 3 van dit 
onderzoeksverslag wordt nader op deze uitspraak ingegaan.  
Wat collec?eve warmtesystemen nog complexer maakt is de verhouding tussen de exploitant 
en de verbruiker. Wanneer een verbruiker is aangesloten op een warmtenet kan hij niet zelf 
zijn leverancier kiezen, dat is namelijk automa?sch de exploitant van het warmtenet. Daarom 
heen de exploitant een monopolie posi?e. Daartegenover is de exploitant a\ankelijk van de 
verbruiker. De opgewekte warmte kan namelijk niet elders worden opgeslagen. Wanneer de 
opgewekte warmte niet wordt verbruikt, is dit nadelig voor de exploitant. Als er geen 
verbruiker is kan de exploitant de opgewekte warmte niet in rekening brengen bij een 
verbruiker, terwijl de exploitant wel heen geïnvesteerd in een dure installa?e. ,  9 10

Uit vooronderzoek is gebleken dat er verschillende technische oplossingen zijn voor het 
organiseren van collec?eve warmtesystemen die juridisch verschillend gekwalificeerd 
worden en verschillende juridische consequen?es hebben. Door de combina?e van 
verschillende factoren is het zeer ingewikkeld om te bepalen welke wetgeving in een 
specifiek geval van toepassing is.  Al met al zijn collec?eve warmtesystemen een onderwerp 11

binnen het notariaat waar steeds meer notarissen zich mee bezig (moeten) houden.  12

1.3 Doelstelling 
Het doel van dit onderzoek is het verduidelijken van de juridische structuren, de 
vraagstukken en de oplossingen omtrent collec?eve warmtesystemen, zodat Olenz zijn 
klanten efficiënt kan adviseren en toelichten. Door een beslisboom op te stellen waaruit 
duidelijk zichtbaar wordt bij welke situa?e welke regelgeving hoort, wordt de situa?e voor de 
klanten van Olenz verduidelijkt. In deze beslisboom zal verwezen worden naar de 
betreffende passages uit dit onderzoek. Deze beslisboom dient op een overzichtelijke en 
begrijpelijke wijze een handvat te bieden bij het juridisch organiseren van collec?eve 
warmtesystemen.  
Tevens zal een aangepaste versie van dit onderzoeksverslag op de website van Olenz worden 
geplaatst. Dit onderzoeksverslag dient poten?ële en bestaande klanten een duidelijke eerste 
indruk te geven omtrent de juridische mogelijkheden voor collec?eve warmtesystemen. 

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3 p. 2.7

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.8

 Brinkman, BR 2018/79.9

 De Groot, in: GS Huurrecht, art. 7:259 BW, aant. 4.10

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p. 4-6.11

 Gomes Vale Viga MSc & van der Plank, FBN 2022/4.12
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1.4 Onderzoeks- en begripsaHakening 
Het onderzoek beperkt zich tot de ar?kelen uit de Warmtewet die strekken tot het 
organiseren van collec?eve warmtesystemen. Tevens betren dit onderzoek de ar?kelen uit 
het Warmtebesluit en de ar?kelen uit de Warmteregeling. Ook de bepalingen van Boek 7, 
Titel 4, Afdeling 5 Burgerlijk Wetboek, het huurrecht, zijn van toepassing. Dit onderzoek 
betren de ar?kelen uit Boek 5 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn bij het juridisch 
organiseren van de goederenrechtelijke eigendom van collec?eve warmtesystemen. Het 
betren de ar?kelen uit Boek 6 Burgerlijk Wetboek die van toepassing zijn op de obligatoire 
overeenkomsten bij het organiseren van collec?eve warmtesystemen. Ten sloVe zijn de 
regels uit het Bouwbesluit 2012 van toepassing op dit onderzoek.  

Dit onderzoek is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen in de regelgeving omtrent 
collec?eve warmtesystemen. Dit onderzoek strekt zich niet uit tot de vraag waarom 
collec?eve warmtesystemen op de betreffende manier worden geregeld in de wet. Voorts 
wordt er niet onderzocht in hoeverre collec?eve warmtesystemen bijdragen aan een CO2-
neutrale warmtevoorziening en daarmee bijdragen aan het verduurzamen van de 
warmtevoorziening in Nederland.  

Onder de “Warmtewet” wordt verstaan de Wet van 17 juni 2013, houdende regels omtrent 
de levering van warmte aan verbruikers.  13

Onder het “Warmtebesluit” wordt verstaan het besluit van 10 september 2013, houdende 
de regels ter uitvoering van de Warmtewet.  14

Onder de “Warmteregeling” wordt verstaan de regeling van de Minister van Economische 
zaken van 4 september 2013, nr. WJZ/13132689, houdende uitvoering van het 
Warmtebesluit en de Warmtewet.  15

Onder het “Bouwbesluit 2012” wordt verstaan het besluit van 29 augustus 2011 houdende 
vaststelling van voorschrinen met betrekking tot het bouwen, gebruiken en slopen van 
bouwwerken.  16

1.5 Centrale vraagstelling 
De centrale vraagstelling bij dit onderzoek is welke mogelijkheden er zijn om collec?eve 
warmtesystemen te realiseren tussen meerdere par?jen en met name hoe dit juridisch 
gezien het beste vormgegeven kan worden. Om een beslisboom te kunnen opstellen, dient 
duidelijk te zijn welke regelgeving er geldt omtrent collec?eve warmtesystemen en hoe deze 
regelgeving in de prak?jk toegepast wordt. De onderzoeksvraag luidt dan ook als volgt: 

Welke juridische mogelijkheden zijn er voor de cliënten van Olenz Notarissen omtrent het 
organiseren van duurzame collec?eve warmtesystemen?   

 Wet van 17 juni 2013 (Stb. 2013, 325).13

 Besluit van 10 september 2013 (Stb. 2013, 359).14

 Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 september 2013 (Stcrt. 2013, 25449).15

 Besluit van 29 augustus 2011 (Stb. 2011, 416).16
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1.6 Deelvragen 
1.6.1 Voorvraag 
Wat wordt in dit onderzoek bedoeld met een collec1ef warmtesysteem en welke varianten 
van collec1eve warmtesystemen bestaan er? 

1.6.2 Deelvraag 1 
Welke regelgeving is thans van belang bij het organiseren van een collec?ef warmtesysteem 
met meerdere par?jen? 

1.6.3 Deelvraag 2 
Hoe worden in de prak?jk bij Olenz de eigendomsverhoudingen tussen meerdere par?jen 
met betrekking tot het collec?eve warmtesysteem juridisch zo vastgelegd dat iedere 
eigenaar gerech?gd en verplicht is om van het systeem gebruik te maken en mee te betalen 
aan de nodige onderhoudskosten? 

1.6.4 Deelvraag 3 
Hoe worden de beperkingen die de wetgever en de rechter opleggen zodanig opgelost dat 
de beoogde rechtsverhoudingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? 

1.7 Onderzoeksmethode 
Bij de beantwoording van elke deelvraag zijn er een of meerdere methoden gekozen die het 
meest geschikt worden geacht om de vraag te beantwoorden.  

Deelvraag 1: Welke regelgeving is thans van belang bij het organiseren van een collec6ef 
warmtesysteem met meerdere par6jen? 
Voor de beantwoording van de eerste deelvraag is er gebruik gemaakt van een ‘wetsanalyse’ 
en van een ‘literatuuranalyse’ en is er jurispruden?eonderzoek gedaan.  

Bij de wetsanalyse is onderzocht welke regelgeving van toepassing is bij het juridisch 
organiseren van duurzame warmtesystemen. Met name de Warmtewet is hier onderzocht, 
maar ook de regels uit Titel 4 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek; het huurrecht. Ook is 
er gekeken naar kamerstukken.  

Voor de literatuuranalyse is er gebruik gemaakt van handboeken en ar?kelen uit vakbladen. 
Daarnaast is er jurispruden?eonderzoek gedaan. 

Vervolgens is er een ‘inhoudsanalyse’ gedaan. Bij de inhoudsanalyse is het van belang dat er 
gebruik wordt gemaakt van ‘bestaand’ materiaal. De inhoudsanalyse is belangrijk om een 
oordeel te kunnen geven over het onderzoeksonderwerp en daarbij goed advies te geven. 
Het gaat er bij een inhoudsanalyse om dat er informa?e gevonden en geselecteerd wordt uit 
grote stukken weVeksten of parlementaire stukken. Ook is het de bedoeling dat er bruikbare 
stukken met elkaar worden vergeleken om vast te stellen dat de informa?e met elkaar te 
maken heen.  17

 Van Schaijk 2015, p. 94-104.17
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Deelvraag 2: Hoe worden in de prak6jk bij Olenz de eigendomsverhoudingen tussen 
meerdere par6jen met betrekking tot het collec6eve warmtesysteem juridisch zo 
vastgelegd dat iedere eigenaar gerech6gd en verplicht is om van het systeem gebruik te 
maken en mee te betalen aan de nodige onderhoudskosten? 
Deze empirische deelvraag is beantwoord middels het bestuderen van vier dossiers van 
Olenz. Deze dossiers betreffen overeenkomsten en aktes die zijn opgesteld tussen par?jen. 
Door deze dossiers te bestuderen wordt het juridisch organiseren van duurzame 
warmtesystemen binnen Olenz geobserveerd. De dossiers die worden geraadpleegd 
betreffen vier verschillende projecten.  

Vervolgens is er opnieuw een ‘inhoudsanalyse’ verricht. Bruikbare stukken zijn met elkaar 
vergeleken en hieruit zijn conclusies getrokken.  

Deelvraag 3: Hoe worden de beperkingen die de wetgever en de rechter opleggen zodanig 
opgelost dat de beoogde rechtsverhoudingen ook daadwerkelijk worden gerealiseerd? 
Voor de laatste deelvraag zijn de gegevens uit deelvraag 1 en 2 met elkaar vergeleken. 
Daarbij is er opnieuw jurispruden?eonderzoek en een wetsanalyse gedaan.  18

1.8 Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt uitleg gegeven over de technische aspecten van collec?eve 
warmtesystemen. Vervolgens is in hoofdstuk 3 het juridisch kader omtrent collec?eve 
warmtesystemen uiteengezet. Ook komt hier de cruciale uitspraak van de Hoge Raad van 21 
januari 2022  aan bod. In hoofdstuk 4 is onderzoek gedaan naar het juridisch organiseren 19

van collec?eve warmtesystemen in de prak?jk bij Olenz. Vervolgens wordt het juridisch kader 
vergeleken met de prak?jk in hoofdstuk 5. Ook wordt in dit hoofdstuk onderzocht hoe de 
uitspraak van de Hoge Raad het juridisch organiseren van collec?eve warmtesystemen in de 
prak?jk zal beïnvloeden en hoe hier mee om dient worden te gaan. In hoofdstuk 6 zullen de 
conclusies op de deelvragen aan bod komen, waarna de conclusie op de hoofdvraag volgt. 
Vervolgens worden in dit hoofdstuk aanbevelingen gedaan.  

 Hoops, WPNR 2022/7353.18

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.19
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Hoofdstuk 2 – De technische beschrijving  

2.1 Inleiding 
De materie omtrent collec?eve warmtesystemen is op zijn zachts gezegd complex. Er bestaan 
verschillende warmtesystemen met verschillende juridische consequen?es, wat het 
ingewikkeld maakt om te bepalen welke wetgeving in een specifiek geval van toepassing is. 
Het is van belang om de technische aspecten te begrijpen voordat op de juridische aspecten 
kan worden ingegaan. Om die reden wordt in dit hoofdstuk als eerste ingegaan op het 
technische begrip collec?eve warmtesystemen. Vervolgens worden verschillende 
veelvoorkomende, technische structuren van collec?eve warmtesystemen besproken. Ten 
sloVe wordt er ingegaan op de verschillende categorieën van warmte die krachtens de wet 
geleverd kunnen worden.  

2.2 Collec0eve warmtesystemen 
Een collec?ef warmtesysteem is een manier om warmte, meestal in de vorm van warm 
water, te leveren aan verbruikers die deze warmte gebruiken voor ruimteverwarming en voor 
het verwarmen van tapwater. Deze warmte wordt centraal opgewekt vanuit een 
warmtebron. Het water wordt door de warme bron opgewarmd en vervolgens via de 
leidingen van het warmtenet geleverd aan de aangesloten verbruikers. Een warmtenet is op 
grond van ar?kel 1, eerste lid, Warmtewet het geheel van leidingen, installa?es en overige 
hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van het warme water van de warmtebron naar 
de verbruikers. Nadat deze warmte is gebruikt door de verbruiker, stroomt het afgekoelde 
water vanaf de woningen weer terug naar de warmtebron, waar dit water weer kan worden 
opgewarmd.  Er wordt gesproken van een collec?ef warmtesysteem, omdat een warmtenet 20

warmte levert aan meerdere woningen of gebouwen.  

 
Een groot voordeel van collec?eve warmtesystemen is dat de warmte op een duurzame 
manier kan worden opgewekt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van restwarmte uit 
de industrie, biomassa of aardwarmte.  21

 Milieucentraal: Warmtenet zonder aardgas. Milieucentraal.nl geraadpleegd op 21 februari 2022, van: hVps://20

www.milieucentraal.nl/energie-besparen/aardgasvrij-wonen/warmtenet-zonder-aardgas/ 

 WN (2022): WarmteneTen voor beginners. Warmtenetwerk.nl. geraadpleegd op 9 februari 2022, van: 21

hVps://warmtenetwerk.nl/beginners/
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Bovenstaande aUeelding geeV een weergave van de verschillende soorten duurzame energievoorzieningen. ©rvo.nl 

2.2.1 Belangrijke begrippen 
Het water wordt opgewarmd door de warmtebron, bijvoorbeeld door de restwarmte van een 
fabriek. Vervolgens wordt dit warme water via leidingen vervoerd naar de afleverset van een 
verbruiker.  

Afleverset 
Een afleverset is een installa?e waar de overdracht tussen een warmtenet en een 
binneninstalla?e of een inpandig leidingstelsel plaatsvindt. Dit volgt uit ar?kel 1, eerste lid, 
van de Warmtewet. De afleverset is dus waar het warme water van het warmtenet de 
woning in komt.  

Nadat het warme water is afgeleverd aan de binneninstalla?e kan de verbruiker het 
afgeleverde water vervolgens gebruiken voor het verwarmen van een woonruimte en/of 
tapwater.  
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Binneninstalla6e 
Op grond van ar?kel 1, eerste lid, van de Warmtewet is dit een systeem, niet zijnde de 
afleverset, dat bestaat uit een stelsel van verschillende leidingen en is gelegen in de 
onroerende zaak. Dit zijn bijvoorbeeld de leidingen en de radiatoren of vloerverwarming in 
een woning.  

De binneninstalla?e begint bij de hoofdafsluiter bij de individuele afleverset. Op dat punt 
wordt de warmte geleverd. Dit demarca?epunt kan ook door de verbruiker en leverancier 
contractueel worden vastgelegd.  

Demarca6epunt 
Het punt waar de warmte wordt geleverd. Het punt tussen het warmtenet en de 
binneninstalla?e.  

Het is van belang om te weten op welk punt de warmte wordt geleverd. De warmtelevering 
kan namelijk in verschillende categorieën worden ingedeeld krachtens de Warmtewet. Op 
het demarca?epunt wordt bepaald van welke categorie van warmtelevering er sprake is. 
Deze verschillende categorieën van warmtelevering worden nader besproken in paragraaf 
2.5. 

Bij een collec?ef warmtesysteem kan gebruik gemaakt worden van een warmtepomp om het 
geleverde water verder te verwarmen of te verkoelen tot de gewenste temperatuur.  

Warmtepomp 
Een elektrische warmtevoorziening voor het verder verwarmen van de geleverde warmte. 

Wanneer een warmtesysteem een rela?ef lage temperatuur warm water levert, is het van 
belang dat dit water nog verder kan worden verwarmd met een warmtepomp, zodat de 
temperatuur hoog genoeg is om een ruimte te kunnen verwarmen of om tapwater te kunnen 
verwarmen. Ook hier is het van belang dat wordt bepaald of het demarca?epunt zich voor of 
na de warmtepomp bevindt. Aan de hand hiervan worden namelijk de kosten van 
warmtelevering berekend, maar ook de kosten van de elektriciteit voor de warmtepomp. 
Daarnaast is het van belang om te bepalen wie de eigenaar van de warmtepomp is. Dit heen 
ook weer gevolgen voor de kosten van de elektriciteit die de warmtepomp verbruikt en voor 
het onderhoud van de warmtepomp. ,  22 23

2.3 Verschillende structuren van collec0eve warmtesystemen 
Collec?eve warmtesystemen kunnen op verschillende manieren worden gerealiseerd. Er is 
al?jd sprake van een te verwarmen woning of u?liteitsruimte, een leverancier van de warmte 
en een verbruiker. Vervolgens is het de vraag wie eigenaar is van de woning, wie eigenaar is 
van de warmte installa?e en wie de verbruiker van de warmte is. Er zijn vier structuren van 
warmteneVen die het vaakst voorkomen. Deze vier structuren worden hieronder 
beschreven.  

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p. 5 en 23.22

 Van Asperen, Bb 2019/78.23
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2.3.1 Structuur 1 

 
De eigenaar van het te verwarmen gebouw is ook de eigenaar van de warmte-installa?e en is 
tevens de verbruiker van de geleverde warmte.  

2.3.2 Structuur 2 

 
De eigenaar van het te verwarmen gebouw is ook de eigenaar van de warmte-installa?e, 
maar is niet de verbruiker van de warmte. Van deze situa?e is bijvoorbeeld sprake wanneer 
de eigenaar het gebouw verhuurt aan een huurder. De huurder is in dit geval de verbruiker 
van de warmte. 

2.3.3 Structuur 3 

 
De eigenaar van het te verwarmen gebouw is niet de eigenaar van de warmte-installa?e, 
maar is wel de verbruiker van de warmte. Van deze situa?e is sprake wanneer de warmte-
installa?e eigendom is van een exploitant. Vervolgens is de eigenaar van de woning de 
verbruiker.  

2.3.4 Structuur 4 

 
De eigenaar van het gebouw is niet de eigenaar van de warmte-installa?e en is tevens niet 
de verbruiker van de warmte. Van deze situa?e is sprake wanneer de warmte-installa?e 
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eigendom blijn van de exploitant en de eigenaar van het gebouw zijn gebouw verhuurt aan 
een huurder.   24

2.4 Warmte- en koudeopslag installa0e (WKO-installa0e) 
Daarnaast is er nog een andere technische mogelijkheid voor collec?eve warmtelevering, 
namelijk een Warmte-Koudeopslag-installa?e (hierna: WKO-installa?e). Bij een WKO-
installa?e is er sprake van een warmteopslag en een koudeopslag in de grond. De warmte 
van het water in de warmteopslag is vaak niet hoger dan 13 of 14° Celsius. Om die reden is 
nog een warmtepomp nodig om het water verder te verwarmen. In de winter wordt het 
warme water uit de warmteopslag verder verwarmd door middel van de warmtepomp. 
Daarna wordt deze warmte gebruikt om een gebouw te verwarmen. Het daardoor 
afgekoelde water wordt vervolgens weer opgeslagen in de koudeopslag. In de zomer wordt 
het gebouw gekoeld door het koude water uit de koudeopslag. Het daardoor verwarmde 
water wordt vervolgens opgeslagen in de warmteopslag. Bij een WKO-installa?e moet de 
verbruiker naast warmte ook verplicht koude afnemen voor de werking van het systeem.   25

 

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3, §4.1.24

 RVO (2021) 12 februari: Warmte- en koudeopslag – de betrouwbare energiebron. Rvo.nl. Geraadpleegd op 15 25

februari 2022, van hVps://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/gebouwen/technieken-beheer-
en-innova?e/warmte-en-koudeopslag
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2.5 Verschillende categorieën van warmtelevering 
Naast de verschillende structuren omtrent de eigendom van de woning en installa?e wordt 
er ook juridisch onderscheid gemaakt tussen verschillende categorieën van geleverde 
warmte. In ar?kel 1a, eerste lid, van het Warmtebesluit zijn namelijk vier verschillende 
temperatuurcategorieën opgenomen. Het onderscheid tussen deze categorieën is gebaseerd 
op de temperatuur van de warmte die geleverd wordt. Voor deze categorieën is aanslui?ng 
gezocht bij de regels die voortvloeien uit ar?kel 6.13, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012. 
Op grond van dit ar?kel moet de voorziening van warm water voldoen aan de voorschrinen 
van de NEN 1006. Deze voorschrinen vereisen dat water een minimale temperatuur moet 
hebben om gebruikt te kunnen worden als tapwater. Deze minimale temperatuur is 55° 
Celsius. In water met een temperatuur tussen de 20 en 50° Celsius kan namelijk de 
legionellabacterie gaan groeien.  

De volgende temperatuurcategorieën worden onderscheiden in ar?kel 1a, eerste lid, van het 
Warmtebesluit:  26

Categorie Omschrijving Ar6kel

2.5.1 Direct geschikt voor 
ruimteverwarming en 
tapwater

D e l e ve r i n g va n wa r mte m e t e e n 
temperatuur die direct geschikt is voor 
ruimteverwarming en verwarming/levering 
van tapwater. 

Temperatuur van 50° Celsius of meer.

Ar?kel 1a lid 1 
sub a 
Warmtebesluit

2.5.2 Direct geschikt voor 
ruimteverwarming. Niet 
direct geschikt voor 
tapwater

Warmtelevering die uitsluitend direct 
geschikt is voor ruimteverwarming en niet 
direct geschikt om tapwater op te warmen. 
Dit betekent dat de temperatuur van de 
geleverde warmte lager is dan een 
temperatuur die voldoet aan de norm van 
ar?kel 6.13, eerste lid, Bouwbesluit 2012. 
Warm tapwater wordt ofwel apart geleverd 
door een andere leverancier ofwel zelf 
geproduceerd. 

Het gaat hier vaak om ruimteverwarming 
van een temperatuur van 30 tot 50° Celsius.

Ar?kel 1a lid 1 
sub b 
Warmtebesluit

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p.4-6.26
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De laatste categorie, uitsluitend geschikt voor tapwater onder 2.5.4, komt in de prak?jk niet 
tot nauwelijks voor bij Olenz. Om die reden gaat dit onderzoek verder niet in op deze 
categorie.  

2.6 Conclusie 
Het begrip collec?ef warmtesysteem is niet eenvoudig. Er komen in de prak?jk meerdere 
structuren van collec?eve warmtesystemen voor. Daarnaast kan warmte (en koude) op 
verschillende manieren en in verschillende vormen worden geleverd. Er zijn drie 
veelvoorkomende manieren van warmtelevering. Daarnaast komt in de prak?jk ook de WKO-
installa?e voor, voor het leveren van warmte en koude. Om te bepalen welke regelgeving van 
toepassing is in een bepaald geval, is het van belang dat het duidelijk is om welke structuur 
en welke vorm van warmtelevering het in dat geval gaat. De antwoorden op de deelvragen in 
dit hoofdstuk hangen dan ook af van de manier waarop warmte in een bepaalde situa?e 
wordt geleverd. Om die reden zullen de deelvragen in dit onderzoek worden beantwoord 
aan de hand van het technische verhaal uit dit hoofdstuk.  

2.5.3 Niet direct geschikt 
voor ruimteverwarming en 
tapwater

D e l e ve r i n g va n wa r mte m e t e e n 
temperatuur die niet direct geschikt is voor 
ruimteverwarming en de verwarming van 
tapwater. De geleverde warmte moet door 
de verbruiker nog worden opgewaardeerd 
tot een temperatuur die geschikt is voor 
ruimteverwarming en de verwarming van 
tapwater. 

Temperatuur van 30° Celsius of minder.

Ar?kel 1a lid 1 
sub c 
Warmtebesluit

2.5.4 Uitsluitend geschikt 
voor tapwater

De levering van warmte die uitsluitend 
bestemd is voor het verwarmen van 
tapwater of de directe levering van warm 
tapwater. 

Ar?kel 1a lid 1 
sub d 
Warmtebesluit
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Hoofdstuk 3 – De geldende regelgeving 

3.1 Inleiding 
Collec?eve warmtesystemen worden niet op één plek in de wet geregeld. Verschillende 
weVen en regelgeving zijn van toepassing bij het juridisch organiseren van een 
warmtesysteem. Welke wet of regelgeving wel of niet van toepassing is, hangt af van de 
feiten en omstandigheden. In dit hoofdstuk zal de belangrijkste regelgeving omtrent 
collec?eve warmtesystemen uiteengezet worden. Als eerste zal de Warmtewet toegelicht 
worden. Vervolgens zullen de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek die van toepassing 
kunnen zijn bij het realiseren van een collec?ef warmtesysteem en de bepalingen uit het 
huurrecht beschreven worden. Daarna zullen de knelpunten van de samenloop van de 
Warmtewet en het huurrecht uiteengezet worden. Ten sloVe zal per structuur, zoals 
uiteengezet in het vorige hoofdstuk, toegelicht worden welke regelgeving in welk geval van 
toepassing is.  

3.2 Warmtewet 
Het doel van de Warmtewet is het beschermen van verbruikers die warmte gebruiken als 
energievoorziening. Een verbruiker is op grond van ar?kel 1, eerste lid, van de wet een 
persoon die warmte afneemt van een warmte-installa?e met een individuele aanslui?ng van 
maximaal 100 kW. Dit wordt in de regel een kleinverbruiker genoemd. Hier vallen de meeste 
huishoudens en MKB-bedrijven onder. De warmtewet beoogt deze kleinverbruikers te 
beschermen, omdat er bij warmtelevering via een collec?ef warmtesysteem sprake is van 
een monopolie. De exploitant van het warmtesysteem is vanzelfsprekend de leverancier van 
de warmte. Omdat er meestal geen alterna?ef is voor de energievoorziening van verbruikers, 
hebben verbruikers hierin geen eigen keuze. In deze paragraaf worden de belangrijkste regels 
uit de Warmtewet uiteengezet en er wordt beschreven hoe de verbruiker wordt beschermd 
door de Warmtewet.  27

3.2.1 Reikwijdte 
De reikwijdte van de wet is geregeld in ar?kel 1a van de wet: de Warmtewet is van 
toepassing op levering van warmte aan verbruikers. In 2014 is de eerste Warmtewet (hierna: 
Warmtewet 2014) in werking getreden. Na de inwerkingtreding van deze wet zijn er echter 
veel knelpunten geconstateerd, waardoor de Warmtewet 2014 is herzien. In 2018 is de 
nieuwe Warmtewet (hierna: Warmtewet 2018) in werking getreden. De Warmtewet 2018 
heen twee grote wijzigingen met zich meegebracht.  

Ten eerste is de Warmtewet 2018 niet meer van toepassing op de levering van warmte door 
een leverancier die tevens optreedt als verhuurder voor de verbruiker en waarbij warmte 
wordt geleverd ten behoeve van de aan de verbruiker verhuurde woon- of bedrijfsruimte 
(met uitzondering van de ar?kelen uit de Warmtewet genoemd in ar?kel 1a, tweede lid, 
Warmtewet 2018). Huurders worden namelijk beschermd tegen het monopolie van de 
warmteleverancier via het huurrecht. Deze bescherming uit het huurrecht komt in paragraaf 
3.4 verder aan bod. De levering van warmte aan een Vereniging van Eigenaars (hierna: VvE) 
valt niet onder de Warmtewet 2018. De VvE bestaat namelijk uit de leden. Wanneer warmte 

 De Groot, in: GS Huurrecht, art. 7:259 BW, aant. 4.  27
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wordt geleverd door de VvE aan leden, levert de VvE dus eigenlijk aan zichzelf en heen 
daarmee geen bescherming nodig.  28

Ten tweede is de Warmtewet nu ook van toepassing bij de levering van warmte aan 
grootverbruikers (meer dan 100 kW), die deze warmte daarna leveren aan kleinverbruikers 
(onder de 100 kW). In geval grootverbruikers namelijk niet beschermd worden en veel voor 
de warmte moeten betalen, dan wordt dit doorberekend aan de kleinverbruikers. Om die 
reden worden grootverbruikers wel beschermd en kleinverbruikers daarmee indirect ook. Dit 
geldt tevens voor verhuurders en VvE’s met een aanslui?ng van meer dan 100 kW die de 
warmte doorleveren. Op deze manier worden de leden van de VvE en de huurder toch 
(indirect) beschermd door de regels die Warmtewet geen omtrent de maximumprijs voor 
het leveren van warmte.  29

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet 2018 ontstonden er opnieuw vragen en 
werden knelpunten geconstateerd. De Hoge Raad heen zich over deze vragen en knelpunten 
uitgelaten in zijn uitspraak van 21 januari 2022.  Deze uitspraak wordt in paragraaf 3.5.1 30

nader toegelicht.  

Ten sloVe is de Wet Collec?eve Warmtevoorziening, ofwel de Warmtewet 2.0 ter consulta?e 
voorgelegd door de minister van Economische Zaken en Klimaat.  Op dit wetsvoorstel wordt 31

in dit onderzoek niet nader ingegaan.  

3.2.2 Verplich0ngen van de leverancier 
De algemene taak van de leverancier is opgenomen in ar?kel 2, eerste lid, van de 
Warmtewet: “Een leverancier draagt zorg voor een betrouwbare levering van warmte tegen 
redelijke voorwaarden en met inachtneming van een goede kwaliteit van dienstverlening.” 
De verplich?ngen voor de leverancier zijn verder uitgewerkt in paragraaf 2.1 van de 
Warmtewet.  

Zo heen een leverancier een informa?eplicht. Dit is terug te zien in ar?kel 2, tweede lid. De 
leverancier verstrekt verbruikers jaarlijks een nota met betrekking tot de geleverde diensten. 
Op grond van ar?kel 2, vijfde lid, dient de leverancier de verbruikers op de hoogte te stellen 
van elke wijziging in de leveringstarieven en van elk voornemen tot wijziging van de 
voorwaarden voor het leveren van warmte.  

Een ander voorbeeld is de verplich?ng van een leverancier om in een aantal gevallen een 
individuele meter aan een verbruiker beschikbaar te stellen door middel van verhuur. Deze 
warmtemeter dient het actuele warmteverbruik weer te geven en inzicht te geven over de 
?jd waarin sprake was van daadwerkelijk gebruik, ar?kel 8, tweede lid, Warmtewet.  32

 Van Asperen, Bb 2019/78, afl. 23, hoofdstuk 1.28

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3, par. 4.1.29

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.30

 Wet Collec?eve Warmtevoorziening31

 Van Asperen, Bb 2019/78, afl. 23, hoofdstuk 3.32
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3.2.3 Kosten 
De Warmtewet omvat regels met betrekking tot de prijs die een leverancier mag rekenen 
voor de geleverde warmte. De basis voor het vaststellen van de maximumprijs is geregeld in 
ar?kel 5 van de Warmtewet. De regels omtrent deze maximumprijs zijn vervolgens verder 
uitgewerkt in het Warmtebesluit en in de Warmteregeling. 

De maximumprijs voor warmtelevering is gebaseerd op de integrale kosten die een 
verbruiker zou moeten maken voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het 
gebruik van gas als energiebron, ar?kel 5, tweede lid, onder a, Warmtewet. Zogenaamd het 
Niet-Meer-Dan-Anders (NMDA)-principe. Wanneer de gasprijzen s?jgen, kunnen de 
maximumprijzen voor warmtelevering ook s?jgen. Omgekeerd geldt dit ook: wanneer de 
gasprijzen dalen, kunnen de maximumprijzen voor de warmtelevering ook dalen.  

De maximumprijs bestaat uit twee delen, ar?kel 5, tweede lid, onder b, van de Warmtewet. 
Een gebruiksona\ankelijk deel en een gebruiksa\ankelijk deel. 

− Gebruiksona\ankelijke deel. Dit wordt ook wel het vastrecht genoemd. De maximumprijs van 
het vastrecht is verder gereld in ar?kel 3 van het Warmtebesluit. Hieronder vallen 
bijvoorbeeld kosten voor de warmte die wordt geleverd, de kosten voor aanleg en de kosten 
voor onderhoud van het collec?eve warmtesysteem. Dit is een vast bedrag per jaar. 

− Gebruiksa\ankelijke deel. De maximumprijs van het a\ankelijke deel is verder geregeld in 
ar?kel 4 van het warmtebesluit. Dit is een bedrag in euro per verbruikte gigajoule (GJ). 

Het vastrecht en het gebruiksa\ankelijke deel moeten samen binnen de gasreferen?e 
blijven.  33

Het tweede lid van ar?kel 5 van de Warmtewet regelt dat de maximumprijs per 
aflevertemperatuur kan verschillen. Dit is terug te zien in het Warmtebesluit. Voor de 
levering van warmte die direct geschikt is voor ruimteverwarming en de verwarming van 
tapwater (categorie a) geldt de formule in ar?kel 3, eerste lid, van het Warmtebesluit. Voor 
de levering van warmte die direct geschikt is voor ruimteverwarming, maar niet direct 
geschikt is voor tapwaterverwarming (categorie b) geldt, op grond van het tweede lid, dat 
maximaal de heln hiervan in rekening mag worden gebracht. Voor de levering van warmte 
die niet-direct geschikt is voor ruimteverwarming en voor tapwaterverwarming (categorie c) 
geldt dat enkel het vastrecht in rekening mag worden gebracht, ar?kel 3, derde lid, en ar?kel 
4, eerste lid, onder b van het Warmtebesluit. Dit onderscheid wordt gemaakt, omdat een 
verbruiker die de geleverde warmte nog moet opwaarderen tot een bruikbare temperatuur 
voor ruimteverwarming en/of tapwaterverwarming, al extra kosten moet maken voor het 
opwaarderen van de geleverde warmte. 

Bij het berekenen van het vastrecht is het demarca?epunt belangrijk, om te bepalen van 
welke categorie warmte er sprake is. Wanneer warmte nog verder opgewaardeerd moet 
worden tot een geschikte temperatuur, kan de leverancier hier zelf zorg voor dragen. De 
kosten voor de warmtepomp en de kosten voor de elektriciteit van de warmtepomp komen 
dan voor rekening van de leverancier. In dat geval is het vastrecht voor de verbruiker hoger, 

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p.14-15.33
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maar heen de verbruiker zelf geen kosten meer voor het opwaarderen van de warmte. 
Wanneer het demarca?epunt vóór de opwaardering van de warmte ligt, levert de leverancier 
warmte met een lage temperatuur. De verbruiker zal dan zelf nog kosten hebben voor de 
warmtepomp en voor de elektriciteit die de pomp verbruikt. Dat rechtvaardigt lagere kosten 
en daarom is het vastrecht in dit geval lager voor de verbruiker. ,  34 35

3.2.4 Levering koude 
De Warmtewet reguleert in beginsel niet de levering van koude. Deze keuze is door de 
wetgever gemaakt nu koeling in Nederland geen eerste levensbehoene is, in tegenstelling tot 
verwarming. Koude kan afzonderlijk worden geleverd, als luxeproduct. Omdat deze manier 
van koudelevering niet wordt geregeld in de Warmtewet, gelden hiervoor geen regels met 
betrekking tot een maximumtarief. Leveranciers zijn vrij om te bepalen welke tarieven zij 
hiervoor in rekening brengen bij de verbruiker. 

Echter, koude kan ook worden geleverd als onderdeel van een systeem dat mede dient voor 
de levering van warmte, zoals een WKO-installa?e. De levering van koude is dan 
onlosmakelijk verbonden met de levering van warmte, omdat de levering van koude 
noodzakelijk is voor de werking van het WKO systeem. Verbruikers moeten in dit geval koude 
afnemen. De levering van koude wordt in dat geval wél gereguleerd door de Warmtewet in 
ar?kel 5, vierde lid. Voor verbruikers van deze systemen geldt dan toch een 
tariejescherming.  36

Er wordt beoogd verbruikers tariejescherming te bieden wanneer zij: 
− zijn aangesloten op warmte koude systemen, en 

− geen vrije keuze hebben voor het afnemen van koude. 

Dit is verder uitgewerkt in ar?kel 1a, tweede lid, en ar?kel 4a van het Warmtebesluit.  37

3.3 Vermogensrecht  
Bij de juridische organisa?e van een collec?ef warmtesysteem komen vaak meerdere 
par?jen en zaken kijken. De regels uit het vermogensrecht zijn hierop van toepassing. 
De bepalingen uit het goederenrecht zijn van toepassing bij de rechtsverhoudingen van mens 
tot goed. In het goederenrecht worden de zogenaamde absolute rechten geregeld. Absolute 
rechten kunnen tegenover een ieder worden ingeroepen en blijven op een zaak rusten (‘droit 
de suite’). 
Daarnaast zijn de bepalingen uit het verbintenissenrecht van toepassing bij de 
rechtsverhoudingen van mens tot mens. Denk hierbij aan de overeenkomsten die par?jen 
aan kunnen gaan. Verbintenisrechtelijke rechten worden ook wel rela?eve rechten genoemd, 

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p.16.34

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, par. 2.1.2.35

 Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3, p. 8 & 9.36

 Wijziging van het Warmtebesluit 2019, p.14 & 20.37
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deze gelden alleen tegenover de bepaalde personen met wie een verbintenis is 
aangegaan. ,   38 39

Bij het juridisch organiseren van een collec?ef warmtesysteem zijn vooral de bepalingen uit 
het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het recht van opstal, het recht van erfpacht en het 
verbintenissenrecht van belang.  

Op het erfpachtrecht wordt in dit onderzoek niet verder ingegaan. Erfpacht komt in de 
prak?jk omtrent het juridisch organiseren van collec?eve warmtesystemen namelijk weinig 
voor.  

3.3.1 Recht van opstal 
Men kan op verschillende manieren de eigendom van een zaak verkrijgen, bijvoorbeeld als 
gevolg van een feitelijke situa?e. Hier is natrekking een voorbeeld van: de eigenaar van een 
perceel grond wordt eigenaar van het gebouw en de werken die duurzaam met die grond 
zijn verenigd, ar?kel 5:20, eerste lid, onder e BW.  

Wanneer is een werk duurzaam met de grond verenigd? 
Een gebouw of werk kan duurzaam met de grond zijn verenigd doordat het naar aard en 
inrich?ng bestemd is om duurzaam te plaatse te blijven, ar?kel 3:3 BW. Bij de beantwoording 
van de vraag of een gebouw of werk bestemd is om duurzaam ter plaatste te blijven dient 
volgens jurispruden?e ook op de bedoeling van de bouwer gelet te worden. Het met de 
grond verenigd zijn kan een fysieke verbinding zijn, maar het kan ook voortvloeien uit de 
bedoeling en de bestemming van een gebouw of werk.  Daarnaast kan een zaak krachtens 40

ar?kel 3:4 BW bestanddeel worden van een hoofdzaak.  41

Een warmte-installa?e is duurzaam met de grond verenigd nu de installa?e of de leidingen 
van de installa?e zich in de grond bevinden of indirect met de grond zijn verenigd via de 
woning of via het gebouw. Daarnaast wordt deze installa?e geplaatst met de bedoeling om 
daar duurzaam te blijven en is de installa?e afgestemd op het te verwarmen gebouw. Dit 
betekent dat de eigenaar van de grond door natrekking vanzelfsprekend eigenaar wordt van 
de warmte-installa?e. 

Natrekking doorbreken 
Een warmte-installa?e is een kostbaar product. De exploitant wil zijn eigendom graag 
behouden. Door het ves?gen van een opstalrecht wordt de natrekking doorbroken. Het recht 
van opstal is een zakelijk recht om in, op of boven een onroerende zaak van een ander, 
gebouw, werken of beplan?ngen in eigendom te hebben of te verkrijgen, ar?kel 5:101 BW. 
De eigenaar van de warmte-installa?e (de opstaller) blijn eigenaar van de installa?e die is 
geves?gd in de woning van de eigenaar (de opstalgever). Daarnaast moet de opstalgever 

 De Groot, in: GS Zakelijke rechten, art. 5:1 BW, aant. 22.38

 Hijma & Olthof, Compendium Nederlands vermogensrecht 2020/4.39

 HR, 31 oktober 1997, ECLI:NL:HR:1997:ZC2478.40

 HR 15 november 1991, ECLI:NL:HR:1991:ZC0412.41
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dulden dat in, op of boven zijn onroerende zaak bepaalde gebouwen, werken of 
beplan?ngen van de opstaller aanwezig zijn. De omvang van het opstalrecht wordt bepaald 
in de akte van de ves?ging van het opstalrecht. , ,  42 43 44

3.3.2 SOK en LOK 
Samenwerkingsovereenkomst  
Omdat er bij het organiseren van collec?eve warmtesystemen verscheidene mogelijkheden 
zijn, is het verstandig om de afspraken tussen par?jen vast te leggen in een 
samenwerkingsovereenkomst (hierna: SOK). In de SOK worden afspraken tussen de 
warmteleverancier en de eigenaar van het te verwarmen gebouw opgenomen ten aanzien 
van het realiseren van een collec?ef warmtesysteem. 

Leveringsovereenkomst 
De leveringsovereenkomst (hierna: LOK) is de overeenkomst tussen de leverancier en de 
verbruiker en/of de eigenaar van het te verwarmen gebouw. In deze overeenkomst worden 
afspraken met betrekking tot de warmtelevering vastgelegd.  

Gezien de SOK en de LOK overeenkomsten zijn, zijn de regels uit Titel 5 van boek 6 van het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot overeenkomsten ook van toepassing op de LOK en de 
SOK. Dit blijkt uit ar?kel 3 van de Warmtewet. In dit ar?kel is opgenomen welke informa?e 
een leverancier moet verstrekken aan een verbruiker voordat de verbruiker is gebonden aan 
een overeenkomst tot levering van warmte.  45

3.4 Huurrecht  
Indien warmte wordt geleverd aan huurders van een woning of ruimte, zijn de regels uit het 
huurrecht van toepassing bij het organiseren van collec?eve warmtesystemen. Dit betekent 
dat, sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet in 2014, het huurrecht en de Warmtewet 
naast elkaar gelden. Dit heen geleid tot een samenloop van verplich?ngen. Hieruit zijn 
meerdere knelpunten ontstaan.  Na de inwerkingtreding van de Warmtewet 2018 is de wet 46

grotendeels niet meer van toepassing voor verhuurders. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste bepalingen uit het huurrecht die van toepassing zijn op de levering van warmte 
uiteengezet. Het huurrecht is geregeld in ?tel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek.  47

3.4.1 Ar0kel 7:233 BW 
Dit ar?kel regelt de defini?e van het begrip ‘woonruimte’. Op grond van deze bepaling vallen 
de onroerende aanhorigheden van een gebouwde onroerende zaak onder het begrip 

 Stolker in: T&C BW 2021, art. 5:101 BW. 42

 Reehuis & Heisterkamp 2012, nr. 666.43

 Van de Wiel & Odink, Bb 2018/85, afl. 25.44

 Aedes: Handreiking aansluiten op warmteneTen, aedes.nl. geraadpleegd op 7 maart 2022, van hVps://45

dkvwg750av2j6.cloudfront.net/m/575e7df5960e5e25/original/Handreiking-WarmteneVen-maart-2020.pdf. 

 Kamerstukken II 2017/18, 34723, nr. 7, §4.1.2.46

 Huijbers, WR 2018/119.47
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woonruimte. Dit is van belang, omdat deze onroerende aanhorigheden daarmee ook onder 
de bescherming van afdeling 5 van ?tel 4 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek vallen. In 
deze afdeling is de regelgeving omtrent het huren van een woonruimte geregeld.   

Onroerende aanhorigheden zijn volgens de literatuur en jurispruden?e voorzieningen die 
naar hun aard onlosmakelijk verbonden zijn met de gehuurde woonruimte. Of hier sprake 
van is kan volgens jurispruden?e worden beoordeeld aan de hand van de criteria van ar?kel 
3:4 BW. Een voorziening is ‘aanhorig’ wanneer zij deel uitmaakt van het gehuurde en de 
huurder daarvan het exclusieve gebruik heen, of naar haar aard fysiek met het gehuurde is 
verbonden of naar verkeersopvaWng tot het gebruikelijk uitrus?ngsniveau van het gehuurde 
behoort. ,  48 49

3.4.2 Ar0kel 7:237 BW 
Dit ar?kel regelt de prijs omtrent huur. Op grond van het tweede lid is de huurprijs 
gedefinieerd als de prijs die verschuldigd is, enkel voor het gebruik van de woonruimte, 
zogenaamd de kale huurprijs. Indien een ruimte of voorziening deel uitmaakt van het 
gehuurde in de zin van ar?kel 7:233 BW, valt dit ook onder de kale huurprijs. Er is geen plaats 
voor doorberekening van deze ruimte of voorziening in de servicekosten. 

Omtrent de collec?eve warmtesystemen bestaat zo ook de vraag of deze installa?e als een 
onroerende aanhorigheid kan worden gekwalificeerd en daarmee valt onder het begrip 
woonruimte ex ar?kel 7:233 BW. Deze vraag is recentelijk door de Hoge Raad beves?gend 
beantwoord in de uitspraak van 21 januari 2022. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.5.1.3. 
De kosten voor aanleg en onderhoud van de installa?e moeten dan ook in de kale huurprijs 
worden meegerekend.   50

Het derde lid bepaalt dat de kosten van aanleg en onderhoud van de installa?e in de kale 
huurprijs tot uitdrukking komen en niet als nutsvoorzieningen en/of servicekosten mogen 
worden doorberekend aan de huurder.  

De servicekosten zijn verder uitgewerkt in het Besluit Servicekosten.  In de bijlage bij dit 51

besluit is een limita?eve lijst opgenomen met de zaken en diensten die in elk geval als 
servicekosten aangemerkt moeten worden. In ar?kel 1 van het besluit is opgenomen dat de 
levering van verwarmd water tot de servicekosten wordt gerekend. , ,  52 53 54

 Hoek & Lochem, in: T&C BW 2021, art. 7:233 BW. 48

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.49

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.50

 Besluit servicekosten, Stb 2003, 170.51

 Hoek & Lochem, in T&C 2021, art. 7:237 BW. 52

 Parket bij de Hoge Raad 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 2.11.53

 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5624, r.o. 4.9.54
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3.4.3 Ar0kel 7:247 BW 
Dit ar?kel maakt onderscheid tussen geliberaliseerde huur en niet-geliberaliseerde huur. Van 
een geliberaliseerde huurovereenkomst is sprake wanneer de overeengekomen huurprijs de 
liberalisa?egrens overschrijdt en het een zelfstandige ruimte betren. Bij niet-geliberaliseerde 
huur geldt het woningwaarderingsstelsel , ook wel bekend als het puntenstelsel. De 55

maximale huurprijs is gebaseerd op het aantal punten dat de woonruimte heen. Een 
duurzame warmte installa?e levert geen punt op volgens dit stelsel en leidt niet tot een 
hogere huurprijs.  

De huurprijsbescherming uit de ar?kelen 7:246-7:265 BW geldt op een aantal ar?kelen na 
niet bij geliberaliseerde huurovereenkomsten, maar alleen bij de sociale huurwoningen. ,  56 57

3.4.4 Ar0kel 7:259 BW 
Dit ar?kel geen de maatstaf voor wat de huurder moet betalen voor de zaken en diensten 
die geleverd worden voor de bewoning van de woonruimte, zoals bedoeld in ar?kel 7:237, 
derde lid, BW. In eerste instan?e is het uitgangspunt dat deze betalingsverplich?ng bestaat 
uit het bedrag dat door beide par?jen is afgesproken. Bij gebreke van overeenstemming kan 
het bedrag worden berekend aan de hand van de geldende weVelijke voorschrinen of 
bestaat het bedrag uit een redelijke vergoeding.  58

3.5 Knelpunten Warmtewet en huurrecht 
Na inwerkingtreding van de Warmtewet in 2014 werd een knelpunt gesignaleerd in de 
situa?e waarin de verhuurder warmte geleverd krijgt van een exploitant en deze warmte 
vervolgens levert aan huurders.  

In dit geval bepaalt het huurrecht in ar?kel 7:237, tweede lid, BW dat de huurprijs de prijs is 
die men verschuldigd is voor het enkele gebruik van de woonruimte. Daarom is het van 
belang om te bepalen of de installa?e van het warmtesysteem valt onder het begrip 
woonruimte. In dat geval moeten de kapitaals- en onderhoudskosten van de installa?e 
worden verdisconteerd in de kale huurprijs en niet afzonderlijk als servicekosten worden 
doorberekend. 

De systema?ek van de tariefstelling van de Warmtewet 2014 daarentegen, gaat uit van het 
doorbelasten van alle kosten die voortvloeien uit de warmtelevering. De kapitaals- en 
onderhoudskosten vallen onder het vastrecht en kunnen worden verdisconteerd in het 
warmtetarief.  

 Besluit huurprijzen woonruimte, Bijlage I (Stb. 2022,199).55

 Jacobs, in T&C 2021, art. 7:237 BW. 56

 Rijksoverheid: Wat is het verschil tussen een sociale huurwoning en een huurwoning in de vrije sector?, 57

rijksoverheid.nl. geraadpleegd op 24 februari 2022, van hVps://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
huurwoning-zoeken/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-sociale-huurwoning-en-een-
huurwoning-in-de-vrije-sector. 

 Jacobs, in T&C 2021, art. 7:259 BW. 58
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Deze bepalingen staan haaks op elkaar. Als oplossing heen de wetgever besloten de 
Warmtewet aan te passen. Onder de Warmtewet 2018 valt de huurder in beginsel niet 
langer meer onder de reikwijdte van de wet, ar?kel 1a van de Warmtewet. De kosten van 
warmtelevering vallen namelijk onder de servicekostenregeling van ar?kel 7:237, derde lid, 
BW en de bijbehorende rechtsbescherming uit de ar?kelen 18, 19 en 19a van de 
Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de ar?kelen 7:259 tot en met 7:261 BW. ,  Op 59 60

de levering van warmte door verhuurders aan huurders is met betrekking tot de kosten 
alleen het huurrecht van toepassing.   61

3.5.1 Uitspraak Hoge Raad 
Op 21 januari 2022 heen de Hoge Raad zich uitgesproken over deze kwes?e. De Hoge Raad 
geen in deze uitspraak duidelijkheid over de knelpunten tussen de Warmtewet en het 
huurrecht en over de kapitaals- en onderhoudslasten. Deze uitspraak is ten zeerste van 
belang bij het juridisch organiseren van collec?eve warmtesystemen en heen bovendien 
grote betekenis voor bestaande collec?eve warmtesystemen waarbij warmte wordt geleverd 
aan huurders door verhuurders. Om die reden zal deze uitspraak in deze paragraaf uitvoerig 
uiteen worden gezet.  

3.5.1.1 Feiten 
S?ch?ng Acantus Groep (hierna: verhuurder) verhuurt appartementen aan huurders. 
Warmte, koude en warm tapwater worden geleverd door Bam Techniek energy Systems B.V. 
(hierna: BTES), door middel van een WKO-installa?e. Er is geen andere mogelijkheid 
aanwezig voor het verwarmen of koelen van het appartement. Er is een opstalrecht 
geves?gd voor de WKO-installa?e en de daarbij horende leidingen ten behoeve van BTES. De 
verhuurder heen een Leveringsovereenkomst (hierna: LOK) gesloten met BTES. In december 
2011 heen BTES huurder een LOK toegezonden. Huurders hebben deze overeenkomst niet 
ondertekend. De rechtbank heen bij vonnis van 12 november 2014 geoordeeld dat 
verhuurder contractspar?j van BTES is.  In mei 2015 heen de verhuurder aan huurders een 62

afrekening toegezonden ten aanzien van de warmte en koude over het ?jdvak 1 januari 2012 
tot en met 30 september 2014. Deze afrekening heen betrekking op (1) verbruik warmte, (2) 
vastrecht warmte, (3) huur warmtemeter, (4) vastrecht koude en (5) vastrecht afleverset/tap. 
Huurders erkennen dat zij een betaling verschuldigd zijn voor het verbruik van warmte (1), 
maar hebben het overige van deze afrekening (2,3,4 en 5) onder protest betaald.  

Huurders vorderen dan ook een verklaring voor recht dat verhuurder niet gerech?gd is om 
bij huurders bedragen in rekening te brengen onder de noemer ‘vastrecht’. Daarnaast 
vorderen huurders een verklaring voor recht dat huurders bedragen die zij reeds hebben 
betaald of nog zullen betalen uit hoofde van ‘vastrecht’, als onverschuldigd betaald kunnen 
terugvorderen van verhuurder.  

 Kamerstukken II 2016-17, 34723, nr. 3, p. 6 en 46.59

 Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, stb. 2002, 589.60

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.8-3.25.61

 Rb. Noord-Nederland 12 november 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:6888.62

Pagina |   28



‘Duurzame warmtesystemen: een alterna1ef voor aardgas’

Huurders verstaan onder vastrecht: de kosten van onderhoud, instandhouding en aflossing 
van de installa?e voor levering van warmte en koude.  63

3.5.1.2 Procesverloop 
De kantonrechter heen bij vonnis van 8 maart 2016 de vorderingen van huurders 
afgewezen.  De kantonrechter heen geoordeeld dat de huurders zijn verrijkt voor wat 64

betren het vastrecht. Huurders hebben aangevoerd dat de WKO-installa?e behoort tot het 
construc?eve gedeelte van het gehuurde, waardoor de kosten onder kale huurprijs vallen en 
niet als servicekosten mogen worden doorberekend. Hier ging de kantonrechter niet in mee. 
Vervolgens zijn huurders tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan. 

Het hof heen in zijn tussenarrest van 9 juli 2019 geoordeeld dat de WKO-installa?e en de 
afleverset kunnen worden gekwalificeerd als onroerende aanhorigheden in de zin van ar?kel 
7:233 BW.  Het hof heen vervolgens bij eindvonnis van 24 maart 2020 het vonnis van de 65

kantonrechter vernie?gd en voor recht verklaard dat verhuurder bij de huidige stand van de 
regelgeving niet gerech?gd is bij huurders kosten in rekening te brengen die zijn genaamd 
‘vastrecht warmte’, ‘vastrecht koude’ en ‘vastrecht afleverset/tap’, met veroordeling van 
verhuurder tot terugbetaling aan huurders van de door hen voor ‘vastrecht’ betaalde 
bedragen.  66

Vervolgens is verhuurder in cassa?e gegaan.  

3.5.1.3 Oordeel Hoge Raad 
Het gaat in cassa?e om de vraag of verhuurder als zodanig naast de huurprijs ook de 
kapitaals- en onderhoudskosten van de WKO-installa?e aan huurders in rekening kan 
brengen. In de kern gaat het om twee vragen: 

− Is de WKO-installa?e een onroerende aanhorigheid in de zin van art. 7:233 BW? 

− (Hoe) kan verhuurder de kapitaals- en onderhoudskosten voor deze installa?e in rekening 
brengen aan huurders?  67

Is de WKO-installa1e een onroerende aanhorigheid in de zin van art. 7:233 BW? 
Op grond van ar?kel 7:233 BW vallen onroerende aanhorigheden ook onder het begrip 
woonruimte. Het begrip ‘onroerende aanhorigheden’ is niet weVelijk gedefinieerd. De 
wetsgeschiedenis is summier omtrent dit begrip. In de literatuur en jurispruden?e worden 
‘onroerende aanhorigheden’ dan ook omschreven als voorzieningen die naar hun aard 
onlosmakelijk met de gehuurde woning zijn verbonden of krachtens overeenkomst daarvan 
deel uit maken. Of dat het geval is kan mede worden beoordeeld aan de hand van de criteria 
van ar?kel 3:4 BW. Een voorziening is ‘aanhorig’ wanneer zij deel uitmaakt van het gehuurde 
en de huurder daarvan het exclusieve gebruik heen, of naar haar aard fysiek met het 

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61, r.o. 2.1 en 2.2.63

 Rb. Noord-Nederland 8 maart 2016, zaak/rolnr. 4397095 CV EXPL 15-10816.64

 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5624.65

 Hof Arnhem Leeuwarden 24 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2490.66

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.1-3.7.67
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gehuurde is verbonden of naar verkeersopvaWng tot het gebruikelijk uitrus?ngsniveau van 
het gehuurde behoort. Het gaat dan bijvoorbeeld om de tuin die bij de woning hoort, een 
schuur, een garage of een gemeenschappelijke ruimte.  
De WKO-installa?e en de afleverset waarover geprocedeerd wordt zijn onroerende 
aanhorigheden als bedoeld in ar?kel 7:233 BW. Dit komt omdat de WKO-installa?e in dit 
geval maar voor één gebouw specifiek was ontworpen en aangelegd. Deze WKO-installa?e is 
onroerend, fysiek verbonden met het gehuurde en behoort naar haar aard tot het 
gebruikelijke uitrus?ngsniveau van elk appartement in het gebouw. Er is ook geen andere 
manier van verwarmen mogelijk in het gebouw, waardoor het gebouw als onvoltooid zal 
worden beschouwd wanneer de WKO-installa?e zou ontbreken. Het maakt hierbij niet uit dat 
de eigendom van de WKO-installa?e is afgescheiden van de eigendom van het gebouw door 
het verlenen van een opstalrecht aan BTES. , ,  68 69 70

(Hoe) kan verhuurder de kapitaals- en onderhoudskosten voor deze installa1e in rekening 
brengen aan huurders? 
Op grond van ar?kel 7:237, tweede lid, BW is de kale huurprijs de prijs die is verschuldigd 
voor enkel het gebruik van de woonruimte. Tot de woonruimte horen dus ook de onroerende 
aanhorigheden, ar?kel 7:233 BW. Als een voorziening kan worden gekwalificeerd als een 
onroerende aanhorigheid, zoals de WKO-installa?e, dienen de kapitaals- en 
onderhoudskosten van die voorziening te worden verdisconteerd in de kale huurprijs en 
mogen deze niet afzonderlijk als servicekosten worden doorberekend aan de huurder. , ,  71 72 73

In  de tegenstrijdigheid tussen het huurrecht en de Warmtewet 2014, zoals in deze uitspraak 
naar voren komt, prevaleert ar?kel 7:237, tweede lid, BW. Dit volgt uit de omstandigheid dat 
ar?kel 7:233 BW en ar?kel 7:237 BW strekken tot bescherming van de huurder en de 
Warmtewet beoogt geen ajreuk te doen aan die bescherming. Bovendien zal er geen sprake 
meer zijn van deze strijdigheid na de inwerkingtreding van de Warmtewet 2018, waardoor 
het maken van een keuze ten gunste van ar?kel 7:327, tweede lid, BW in rede ligt.  

Sinds de inwerkingtreding van de Warmtewet 2018 is op de levering van warmte door 
verhuurders aan huurders uitsluitend het huurrechtelijke regime van toepassing. , ,  74 75 76

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.8-3.1568

 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5624, r.o. 4.7.69

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61, r.o. 3.1.1-3.1.3.70

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.16-3.18.71

 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5624, r.o. 4.8 en 4.9.72

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61, r.o. 3.2.2.73

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.21-3.25.74

 Hof Arnhem-Leeuwarden 9 juli 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:5624, r.o. 4.10 en 4.11.75

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61, r.o.3.2.2.76
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3.6 De regelgeving per structuur 
In het vorige hoofdstuk zijn de meest voorkomende structuren van warmtesystemen 
uiteengezet. In deze paragraaf wordt per structuur aangeduid welke regelgeving bij die 
structuur van toepassing is.  

3.6.1. Structuur 1 

 
Bij de eerste structuur is de Warmtewet niet van toepassing. Zoals in dit hoofdstuk 
toegelicht, strekt de Warmtewet tot bescherming van de verbruiker tegen de machtsposi?e 
van de leverancier. De eigenaar van het gebouw voorziet zichzelf van zijn eigen warmte. Er is 
geen bescherming nodig.  

In deze situa?e zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing met betrekking 
tot het eigendomsrecht.  

3.6.2 Structuur 2 

 
De bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het eigendomsrecht zijn van 
toepassing.  

Wanneer er sprake is van huur, treedt de eigenaar van het gebouw op als verhuurder en is de 
huurder de verbruiker van de warmte. Hierop is het huurrecht van toepassing. Dit betekent 
dat, zoals hierboven uiteengezet, de kapitaals- en onderhoudskosten van het warmtesysteem 
in de kale huurprijs verdisconteerd moeten worden. Het verbruik van warmte kan als 
servicekosten in rekening worden gebracht. De Warmtewet is niet van toepassing, omdat de 
warmte wordt gebruikt door de huurder, waarop het huurrecht van toepassing is.  

De Warmtewet is echter wel van toepassing indien er sprake is van een aanslui?ng van meer 
dan 100 kW en de exploitant/eigenaar de warmte levert aan kleinverbruikers. Tevens kunnen 
ook hier de regels uit het huurrecht van toepassing zijn.  

3.6.3 Structuur 3 

 
De regels van het eigendomsrecht gelden met betrekking tot de eigendom van het gebouw 
en de eigendom van de installa?e.  
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Om natrekking te voorkomen, verkrijgt exploitant een opstalrecht en behoudt daarmee de 
eigendom van de installa?e.  

De Warmtewet is hier van toepassing, indien er sprake is van een aanslui?ng van maximaal 
100 kW. De verbruiker geniet de bescherming van de Warmtewet. 

3.6.4 Structuur 4 

 
De laatste structuur is de meest gecompliceerde, omdat hier in ieder geval drie verschillende 
par?jen bij betrokken zijn. Welke regelgeving van toepassing is, hangt af van de manier 
waarop warmte wordt geleverd.  

Huur 
Ingeval er sprake is van huur, zijn er twee mogelijkheden: 

− De warmte wordt in eerste instan?e door de leverancier geleverd aan de verhuurder. Hierop 
is de Warmtewet van toepassing. Er kan sprake zijn van een aanslui?ng van maximaal 100 kW 
of van een aanslui?ng van meer dan 100 kW, waarbij de warmte wordt doorgeleverd aan 
kleinverbruikers (met een aanslui?ng van maximaal 100 kW). Vervolgens wordt de warmte 
geleverd door de verhuurder aan de huurder. Hierop is de Warmtewet niet van toepassing, 
maar gelden de regels uit het huurrecht.  

− De warmte wordt geleverd door de leverancier direct aan de verbruiker/huurder. Indien de 
verbruiker een kleinverbruiker is, is op deze warmtelevering de Warmtewet van toepassing.  

VvE 
− Wanneer er warmte wordt geleverd aan een VvE door een leverancier is er vaak sprake van 

een aanslui?ng van meer dan 100 kW, omdat de warmte wordt doorgeleverd aan meerdere 
leden van de VvE. Hierop is de Warmtewet van toepassing, omdat er sprake is van een 
aanslui?ng van meer dan 100 kW, maar deze warmte wordt doorgeleverd aan 
kleinverbruikers. 

− Vervolgens levert de VvE de warmte aan haar leden. De VvE bestaat uit de leden van de VvE, 
wat ertoe leidt dat de VvE in principe aan zichzelf levert. Om die reden is de Warmtewet niet 
van toepassing. Wel genieten de leden indirect van de bescherming van de Warmtewet, 
gezien de wet wel van toepassing is op de levering van de leverancier aan de VvE. 

Voorts zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het eigendomsrecht 
van toepassing. Daarnaast zal er een opstalrecht op de grond worden geves?gd ten behoeve 
van de eigendom van de warmte-installa?e.  

3.7 Conclusie 
Om te kunnen bepalen welke regelgeving van toepassing is bij het organiseren van een 
collec?ef warmtesysteem, dient men te kijken naar de feiten en omstandigheden van het 
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geval. Allereerst kunnen de regels van de Warmtewet van toepassing zijn bij het juridisch 
organiseren van een warmtesysteem. De zogenoemde kleinverbruikers genieten de 
bescherming die deze wet hen biedt tegen de machtsposi?e van de warmteleverancier. Dit 
verandert indien er sprake is van huur. Indien er sprake is van huur zijn deze kleinverbruikers 
namelijk al beschermd op grond van het huurrecht. De Hoge Raad heen in het arrest van 21 
januari 2022 bepaald dat in het geval dat de regelingen uit de Warmtewet en uit het 
huurrecht beide van toepassing zijn, de regelingen uit het huurrecht prevaleren. Daarnaast 
kunnen grootverbruikers ook beschermd zijn op grond van de Warmtewet wanneer zij de 
geleverde warmte daarna aan kleinverbruikers leveren. Voorts gelden de regels uit het 
Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de eigendom van het collec?eve warmtesysteem en 
de regels omtrent het recht van opstal ter voorkoming van natrekking. Ook zijn de regels van 
het verbintenissenrecht uit Titel 5 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op de 
overeenkomsten die tussen par?jen worden gesloten.  
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Hoofdstuk 4 – De prak0jk 

4.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk wordt onderzocht hoe collec?eve warmtesystemen juridisch worden 
georganiseerd in de prak?jk bij Olenz. Binnen Olenz bestaat een afdeling die zich dagelijks 
bezighoudt met duurzame vraagstukken, waaronder warmtesystemen. Dit onderzoek wordt 
gedaan aan de hand van vier projecten uit vier dossiers die deze afdeling heen behandeld. 
Deze projecten en de juridische vastlegging van deze projecten worden in dit hoofdstuk eerst 
kort toegelicht. Vervolgens zal nader worden ingegaan op de manier waarop afspraken 
tussen par?jen worden vastgelegd. Daarna zal uiteengezet worden hoe de kosten voor de 
levering van warmte in rekening worden gebracht bij de verbruiker. Ten sloVe volgt de 
conclusie.  

4.2 Project 1 
Dit dossier liep bij Olenz van 24 januari 2020 tot en met 31 januari 2022. Dit project betren 
een wijk die is aangewezen als een van de proenuinen landelijk Programma Aardgasvrije 
Wijken (hierna: PAW). PAW is een organisa?e waarbinnen het ministerie van Binnenlandse 
Zaken en Koninkrijksrela?es, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het 
Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten samen werken om gemeenten en betrokken par?jen zo goed mogelijk te 
ondersteunen in het aardgasvrij maken van wijken. Project 1 betren acht woningen en een 
voormalig schoolgebouw.  

Het voormalige schoolgebouw is eigendom van de gemeente (hierna: eigenaar 1). Zeven 
woningen zijn eigendom van een woningcorpora?e (Hierna: eigenaar 2) en worden verhuurd 
aan de bewoners. De laatste woning is eigendom van par?culieren (hierna gezamenlijk: 
eigenaar 3). 

In Project 1 wordt de warmte opgewekt door middel van een duurzame warmte-installa?e, 
waarbij woningen energie krijgen met een centrale seizoensopslag voor warmte. De plaVe 
daken van de gebouwen worden gebruikt voor vacuümbuis collectoren die energie 
opwekken, in de vorm van warm water. Het warme water wordt vervolgens via het 
warmtenet vervoerd naar de ondergrondse opslag. In de winter wordt gebruik gemaakt van 
deze warmte die in de zomer is opgewekt. Daarnaast is er voor nood een warmtepomp 
aanwezig wanneer de warmte verder opgewarmd dient te worden. Deze warmtepomp kan in 
de zomer het water eventueel ook koelen, waardoor de afname van koude ook mogelijk is. 
De afname van koude is in dit geval geen vereiste voor de werking van het systeem, 
waardoor verbruikers zelf de keuze hebben om koude wel of niet af te nemen.  

De warmte (en eventueel de koude) wordt geleverd door de warmteleverancier. De 
leverancier is tevens de eigenaar van de warmte-installa?e.  

4.2.1 Juridische vastlegging 
Tussen de leverancier en de verschillende eigenaren is een samenwerkingsovereenkomst 
(hierna: SOK) gesloten. De SOK regelt de samenwerking tussen de warmteleverancier en de 
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eigenaren van de te verwarmen gebouwen. In de SOK is onder andere geregeld dat de 
leverancier de betreffende gebouwen zal aansluiten op het warmtenet en dat de leverancier 
(als enige) warmte voor ruimteverwarming en verwarming van tapwater zal leveren tegen 
een tarief conform de Warmtewet. In de SOK is tevens opgenomen dat de eigenaar van het 
betreffende gebouw mee zal werken aan het ves?gen van een recht van opstal ten behoeve 
van de leverancier. 

Daarnaast wordt er een leveringsovereenkomst (hierna: LOK) gesloten tussen de leverancier 
en de verbruiker van de warmte. In de LOK zijn de afspraken tussen de leverancier en de 
verbruiker met betrekking tot de levering van warmte opgenomen. In deze overeenkomst 
staat onder andere dat de leverancier zich verplicht om warmte te leveren aan de verbruiker. 
Anderzijds verplicht de verbruiker zich ertoe warmte voor ruimteverwarming en warm 
tapwater uitsluitend af te nemen bij de leverancier.  

De leverancier zal een opstalrecht verkrijgen tot behoud van de eigendom van de opstallen. 
Met de opstallen wordt op grond van de aktes tot ves?ging van het opstalrecht bedoeld, alle 
onderdelen en toebehoren van de duurzame warmte-installa?e.  

4.3 Project 2 
Dit dossier liep bij Olenz van 19 februari 2021 tot en met 30 juni 2021. Het betren een 
project waar zes duurzame appartementengebouwen worden gerealiseerd.  

De appartementencomplexen A en D zijn eigendom van een private investeerder (hierna: 
investeerder). Investeerder verhuurt deze appartementen. De complexen B en C worden 
verkocht aan par?culieren. De appartementencomplexen E1 en E2 zijn eigendom van een 
woningbouwcoöpera?e en deze appartementen worden verhuurd aan par?culieren. 

De warmteleverancier realiseert de duurzame energievoorziening, namelijk een WKO-
systeem. Er is sprake van levering van warmte met een lage temperatuur. Een 
combiwarmtepomp is vereist voor verdere opwaardering van de warmte tot een bruikbare 
temperatuur. De afname van koude is vereist voor de werking van het systeem.  

De warmteleverancier ontwikkelt en realiseert de duurzame energievoorziening voor de 
appartementencomplexen en zal deze in eigendom verkrijgen en na de realisa?e gedurende 
de loop?jd exploiteren. Tevens zal de leverancier per appartement combiwarmtepompen 
installeren en gedurende de loop?jd verhuren dan wel verkopen aan de eigenaar van de 
appartementen. 

4.3.1 Juridische vastlegging 
De leverancier zal een opstalrecht verkrijgen om het eigendom van de duurzame 
energievoorziening te behouden. Om te voorkomen dat na de exploita?eperiode het 
opstalrecht komt te vervallen en de eigendom van de duurzame energievoorziening wordt 
verspreid over de verschillende eigenaren, wordt in eerste instan?e een eeuwigdurend 
opstalrecht (RVO Warmtenet) geves?gd ten behoeve van de leverancier. Vervolgens wordt 
het gebouw gesplitst in appartementsrechten. Na de splitsing in appartementsrechten wordt 
dit recht van opstal overgedragen aan de belangens?ch?ng onder voorbehoud van een recht 
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van onderopstal. Het recht van onderopstal (ORVO Warmtenet) wordt geves?gd ten behoeve 
van de leverancier. Voorts zal na de splitsing in appartementsrechten van de gebouwen in 
appartementsrechten een recht van opstalrecht worden geves?gd ten behoeve van de 
leverancier ter zake de combiwarmtepompen (RVO Combiwarmtepomp), tenzij de 
combiwarmtepomp is gekocht van de leverancier door de eigenaar van het 
appartementsrecht.    

De belangens?ch?ng is opgericht om onder andere toezicht te houden op de leverancier en 
om haar rechten als houder van het RVO Warmtenet uit te oefenen. Na het eindigen van het 
recht van onderopstal, wordt de belangens?ch?ng eigenaar van de duurzame 
energievoorziening. Na de splitsing van de woongebouwen in appartementsrechten is voor 
elk gebouw een VvE opgericht. Elke VvE krijgt de mogelijkheid om een bestuurder in de 
belangens?ch?ng te benoemen.  

De ontwikkelaar en de leverancier hebben een realisa?eovereenkomst gesloten. In deze 
overeenkomst verplicht de leverancier zich jegens de ontwikkelaar tot het ontwikkelen, 
realiseren en exploiteren van de duurzame energievoorziening. De ontwikkelaar zal de 
appartementencomplexen ontwikkelen. Daarnaast heen de leverancier een SOK gesloten 
met de kopers van de par?culiere woningen, de investeerder die een gehele woontoren 
koopt voor de verhuur en een SOK met een plaatselijke woningbouwcoöpera?e die een 
derde toren koopt voor de sociale verhuur waarin afspraken zijn opgenomen met betrekking 
tot de combiwarmtepompen, het warmtenet, de aansluitovereenkomst en het onderhoud. 

Tevens sluit de leverancier een aansluitovereenkomst, ofwel een LOK, met elke verbruiker 
van de warmte en koude en verwarmd tapwater. De leverancier verplicht zich jegens de 
verbruiker tot levering van warmte, koude en verwarmd tapwater en de verbruiker is 
verplicht tot betaling hiervan.  

Ten sloVe krijgt elke par?culiere koper de keuze om een combiwarmtepomp te huren of te 
kopen. Ingeval deze koper er voor kiest de combiwarmtepomp te huren van de leverancier, 
wordt er een opstalrecht geves?gd ten behoeve van de leverancier.  

4.4 Project 3 
Dit dossier liep bij Olenz van 7 juni 2021 tot en met 17 november 2021. De gemeente is 
eigenaar van het terrein waar het project, een appartementengebouw, wordt gerealiseerd 
door een ontwikkelaar.  

Er wordt een duurzame energievoorziening aangelegd door de leverancier welke in 
eigendom van de leverancier blijn. De leverancier gaat de duurzame energievoorziening 
exploiteren gedurende een periode van 25 jaar na oplevering van de laatste woning van het 
gebouw. De duurzame energievoorziening betren een WKO-systeem, de afname van koude is 
verplicht. Er is sprake van levering van warmte met een lage temperatuur. Een 
combiwarmtepomp is vereist voor verdere opwaardering van de warmte tot een bruikbare 
temperatuur. In dit project is er één algemene combiwarmtepomp die de warmte verder 
opwaardeert.  
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4.4.1 Juridische vastlegging: 
De leverancier zal een opstalrecht verkrijgen om gedurende de exploita?eperiode van 25 jaar 
eigenaar te blijven van de duurzame energievoorziening. Om te voorkomen dat na deze 25 
jaar het opstalrecht komt te vervallen en de eigendom van de duurzame energievoorziening 
wordt verspreid over de eigenaren van de appartementen, wordt in eerste instan?e een 
eeuwigdurende recht van opstal geves?gd ten behoeve van de leverancier. In deze akte is de 
aansluitplicht opgenomen, de leverancier en elke huidige of toekoms?ge gebruiker dienen 
een LOK met elkaar te sluiten. 

Vervolgens kan het gebouw worden gesplitst door middel van een notariële akte van 
splitsing. Bij die splitsing wordt de VvE opgericht. De gemeente verleent rechten van erfpacht 
aan de ontwikkelaar die worden geves?gd op de appartementsrechten.  

Het hoofdopstalrecht tot het mogen hebben en houden van de duurzame 
energievoorziening zal door de leverancier worden overgedragen aan de VvE onder 
voorbehoud van een recht van onderopstal. Bij deze overdracht wordt het onderopstalrecht 
voor bepaalde ?jd (25 jaar) geves?gd ten behoeve van de leverancier. Op deze manier is de 
eigendom van de duurzame energievoorziening voor de leverancier voor 25 jaar 
gewaarborgd en kan de VvE ook toezicht houden op de werking van de duurzame 
energievoorziening overeenkoms?g de regels uit het onderopstalrecht. De erfpachtrechten 
worden ofwel vervolgens overgedragen naar de uiteindelijke bewoners of een andere 
ontwikkelaar. 

Op grond van een SOK is de leverancier verplicht zorg te dragen dat het gebouw en de daarin 
gerealiseerde woningen en overige gebruiksruimten, zullen worden aangesloten op de 
duurzame energievoorziening en is de leverancier verplicht warmte te leveren aan de 
verbruikers. De leverancier is gedurende de exploita?eperiode van 25 jaar verplicht een LOK 
te sluiten met elke verbruiker van een woning. Ook is de verbruiker verplicht deze 
overeenkomst te sluiten met de leverancier. 

4.5 Project 4 
Dit dossier liep bij Olenz van 17 september 2021 tot en met 28 februari. Het project betren 
drie gebouwen: 
Gebouw A. Dit gebouw bestaat uit 15 huur appartementen. Het gebouw is eigendom een 
woningcorpora?e.  
Gebouw B. Dit gebouw bestaat uit 23 appartementen. Deze appartementen zijn bedoeld 
voor verkoop en levering aan par?culieren.  
Gebouw C. Dit gebouw bestaat uit 60 woonzorg appartementen en is eigendom de 
woningcorpora?e. Het gebouw wordt in zijn geheel verhuurd aan een zorginstelling voor 
intramurale zorg.  

Er wordt een duurzame energievoorziening gerealiseerd door de warmteleverancier. De 
leverancier zal de duurzame energievoorziening exploiteren gedurende de 
exploita?eperiode.  
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Er is in dit project wederom sprake van een WKO-systeem. De leverancier levert warmte met 
een lage temperatuur welke nog verder moet worden opgewaardeerd door middel van een 
combiwarmtepomp.  

4.5.1 Juridische vastlegging 
De leverancier blijn eigenaar van de duurzame energievoorziening door middel van de 
ves?ging van een opstalrecht ten behoeve van de leverancier. Er bestaan drie aktes voor de 
ves?ging van een recht van opstal, omdat de drie gebouwen elk een andere eigenaar 
hebben.  

De leverancier en de woningcorpora?e hebben in een SOK hun samenwerking vastgelegd 
voor het realiseren en exploiteren van de duurzame energievoorziening in gebouw A en 
gebouw C.  

In de SOK van gebouw A staat geregeld dat de leverancier voor haar eigen rekening en risico 
de duurzame energievoorziening zal ontwerpen, realiseren en exploiteren. De 
woningcorpora?e is verplicht om de appartementen aan te laten sluiten op de warmteneVen 
en ervoor te zorgen dat daartoe een aansluitovereenkomst wordt aangegaan tussen de 
leverancier en de gebruikers. Ook is in deze SOK geregeld dat de leverancier verplicht is aan 
gebruikers van een woning een combiwarmtepomp te verhuren en is de huurder verplicht 
om voor de gehuurde woning bij de leverancier een combiwarmtepomp te huren. 
De bewoners van gebouw A dienen vervolgens een aansluitovereenkomst, ofwel LOK, te 
sluiten met de leverancier voor de aanslui?ng op het warmtenet. De leverancier verplicht 
zich jegens de verbruiker tot levering van warmte, koude en verwarmd tapwater en de 
verbruiker is verplicht tot betaling hiervan. Ook dienen de bewoners van gebouw A de 
huurovereenkomst met betrekking tot de combiwarmtepomp te sluiten met de leverancier. 

In de SOK van gebouw C is geregeld dat de leverancier verplicht is aan de huurder van het 
appartementencomplex (de zorginstelling) de duurzame energievoorziening te verhuren. 
Anderzijds is de verbruiker verplicht om voor gebouw C alle duurzame voorzieningen in 
gebouw C te huren. Er wordt geen LOK gesloten tussen de leverancier en de verbruiker. De 
reden hiervoor is dat de zorginstelling een grootverbruiker is, waardoor de Warmtewet niet 
van toepassing is op de levering van warmte aan de zorginstelling. De leverancier en de 
zorginstelling zijn daarom een huurovereenkomst overeengekomen inzake de duurzame 
energievoorziening. 

4.6 Verdiepen in afspraken tussen par0jen 
Zoals ook blijkt uit de bovenstaande dossiers, zijn er verschillende par?jen betrokken bij het 
juridisch organiseren van een collec?ef warmtesysteem. Deze par?jen hebben allemaal 
andere wensen en belangen. Het is logisch dat niet elk dossier er hetzelfde uitziet. Wel zijn er 
aktes en overeenkomsten met bepalingen die steeds terugkomen in de bestudeerde 
dossiers. In deze paragraaf worden deze aktes, overeenkomsten en belangrijke bepalingen 
nader beschreven.  

Voorafgaand aan het bespreken van de aktes en overeenkomsten is het goed om te 
benoemen dat in deze documenten vaak een Energy Service Company (hierna: ESCo) is 

Pagina |   38



‘Duurzame warmtesystemen: een alterna1ef voor aardgas’

opgenomen als par?j. Dit is een besloten vennootschap (hierna: B.V.) die wordt opgericht 
door de warmte exploitant. In deze B.V. ziVen alle rechten, plichten en eigendommen bij 
elkaar. Deze B.V. kan vervolgens zelfstandig opdrachten geven of contracten aangaan. De 
reden waarom dit zo wordt geregeld, is dat de financier van het project (de bank) op deze 
manier zekerheid heen op het hele pakket en niet alleen op het de onroerende zaak, het 
warmtesysteem. De ESCo is een gespecialiseerd bedrijf dat de aanleg, onderhoud en beheer 
van de warmte-installa?e voor zijn rekening neemt. Om het overzicht te behouden wordt in 
dit hoofdstuk de naam van de exploitant gebruikt en niet de term ESCo. 

4.6.1 Afspraken in aktes 
Het warmtesysteem is en blijn meestal eigendom van de warmteleverancier. Daarom komt 
het bij het juridisch organiseren van een collec?ef warmtesysteem vaak voor dat er een 
opstalrecht wordt geves?gd ten behoeve van de warmteleverancier. Op die manier wordt 
natrekking van het warmtesysteem met de grond of met de woning voorkomen en blijn de 
warmteleverancier eigenaar van zijn warmtesysteem (ar?kel 5:101 BW).  

In Project 3 is tevens een opstalrecht geves?gd op de onroerende zaak van de gemeente, de 
eigenaar, ten behoeve van de leverancier, de opstaller. In deze paragraaf wordt het ves?gen 
van een opstalrecht nader besproken aan de hand van deze akte.  

In de considerans van de akte is allereerst opgenomen hoe het betreffende project eruitziet. 
Hier wordt tevens uitgelegd met welk doel het recht van opstal wordt geves?gd.  

In de akte ves?gt de eigenaar op de onroerende zaak ten behoeve van de opstaller een 
zelfstandig recht van opstal voor het mogen hebben en houden van opstallen. Het 
opstalrecht wordt geves?gd tot behoud van de eigendom van de duurzame 
energievoorziening. Wat precies wordt verstaan onder opstallen en onder duurzame 
energievoorziening verschilt per project, daarom is in de akte opgenomen wat in het 
specifieke geval wordt verstaan onder opstallen en de duurzame energievoorziening. In de 
akte is namelijk een defini?elijst opgenomen.  

Daarnaast kunnen in de akte ook de afspraken tussen par?jen met betrekking tot de 
opstallen worden opgenomen. Zo zijn in de betreffende akte verschillende afspraken 
opgenomen. De opstaller is verplicht ervoor zorg te dragen dat het gebouw en de daarin 
gerealiseerde woningen en overige gebruiksruimten, zullen worden aangesloten op de WKO-
installa?e. De eigenaar is verplicht ervoor zorg te dragen een LOK te sluiten met de opstaller. 
In de opstalakte wordt al verwezen naar de LOK die par?jen moeten ondertekenen. Ook is in 
de akte opgenomen dat de opstaller de opstallen voor eigen rekening dient schoon te 
houden en goed te onderhouden. De eigenaar dient het gebouw voor eigen rekening goed te 
onderhouden. Tevens is de eigenaar verplicht tot het afsluiten van een verzekering ten 
aanzien van het gebouw en de is opstaller verplicht een verzekering af te sluiten ten aanzien 
van de opstallen.  77

 Stolker in: T&C BW 2021, art. 5:101 BW.77
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4.6.1.1 Onderopstal 
In Project 2 en Project 3 wordt het opstalrecht op een bijzondere wijze geves?gd. In eerste 
instan?e wordt een eeuwigdurend hoofdopstalrecht geves?gd ten behoeve van de 
leverancier. Vervolgens worden de gebouwen gesplitst in appartementsrechten. Na de 
splitsing in appartementsrechten wordt het hoofdopstalrecht overgedragen aan de VvE of 
aan de belangens?ch?ng onder voorbehoud van een recht van onderopstal. Het 
onderopstalrecht wordt geves?gd ten behoeve van de leverancier (ar?kel 5:104, tweede lid, 
BW jo. ar?kel. 5:93 BW). Op deze manier wordt voorkomen dat na het verstrijken van de 
exploita?eperiode de eigendom van het warmtesysteem wordt verdeeld onder de 
verschillende eigenaren van de appartementen. Dit zal namelijk een probleem zijn. In 
splitsingen is het niet mogelijk om opnieuw een opstalrecht te ves?gen (bijvoorbeeld ten 
behoeve van een nieuwe leverancier) op een gemeenschappelijk goed, ar?kel 5:117, tweede 
lid, BW. Ook is het niet mogelijk de eigendom van het systeem zelfstandig over te dragen. 
Door het ves?gen van een eeuwigdurend opstalrecht ten behoeve van een derde par?j die 
vervolgens een onderopstalrecht kan ves?gen, blijn het systeem al?jd zelfstandig 
exploiteerbaar, financierbaar en overdraagbaar. , ,  78 79 80

4.6.1.2 Construc8e Beekhuis 
Uit de systema?ek van boek 5 Burgerlijk Wetboek vloeit voort dat de rechten uit boek 5 
enkel op zaken kunnen worden geves?gd. Een beperkt recht is geen zaak (ar?kel 3:1 
Burgerlijk Wetboek). Een beperkt recht kan niet op een ander beperkt recht geves?gd 
worden (het stapelverbod). In een aantal gevallen heen de wetgever het mogelijk gemaakt 
een van het beperkte recht a\ankelijk zakelijk recht te ves?gen. Bijvoorbeeld een 
ondererfpachtrecht, ar?kel 5:93 BW. De construc?e Beekhuis verklaart dit door het 
ondererfpachtrecht te laten ves?gen door de erfpachter op de zaak, waarbij het 
ondererfpachtrecht in principe a\ankelijk is van het erfpachtrecht. Gaat het erfpachtrecht 
teniet dan gaat het ondererfpachtrecht ook teniet, tenzij de eigenaar toestemming heen 
verleend om het ondererfpachtrecht te laten bestaan, zoals bedoeld in ar?kel 5:93 lid 2 BW. 
Op grond van ar?kel 5:104 BW, tweede lid, is ar?kel 5:93 BW van overeenkoms?ge 
toepassing op rechten van opstal. Hierdoor kan de opstaller een onderopstalrecht 
ves?gen. , ,  81 82 83

4.6.2 Afspraken in overeenkomsten 
Het is gebruikelijk dat de afspraken tussen de verschillende par?jen worden opgenomen in 
o v e r e e n ko m s t e n . D e o v e r e e n ko m s t e n d i e s t e e d s t e r u g ke r e n z i j n d e 
samenwerkingsovereenkomst en de leveringsovereenkomst, soms onder een andere 
benaming. Deze twee overeenkomsten worden nader toegelicht in deze paragraaf.  

 AVVR: Warmte Koude Opslag (WKO) in de VvE, avvr.nl. geraadpleegd op 29 april 2022, van hVps://avvr.nl/78

warmte-koude-opslag-wko-in-de-vve-2/. 

 Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/254.79

 Odink & Brandriet, JutD 2019/56.80

 Van der Plank, O&R 2016/6.8.3.1.81

 Asser/Bartels & Van Velten 5 2017/9.82

 Odink & Brandriet, JutD 2019/56.83
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4.6.2.1 Samenwerkingsovereenkomst 
In eerste instan?e wordt de samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten tussen de 
warmteleverancier en de eigenaar van het te verwarmen gebouw. Het belangrijkste doel van 
de SOK is dat par?jen overeenkomen dat er al?jd een verbruiker moet zijn. Het is voor de 
leverancier namelijk niet mogelijk de warmte op te slaan en aan een derde te leveren. 
Daarom is in de SOK al opgenomen dat elke eigenaar van een gebouw verplicht is er voor 
zorg te dragen dat de bewoners van het te verwarmen gebouw een LOK sluiten met de 
leverancier. Dit wordt als een keWngbeding opgelegd en staat ook in de (onder)opstalakte.  

De belangrijkste bepalingen die men telkens in de SOK terugziet worden hierna uiteengezet 
aan de hand van de SOK tussen de leverancier en de woningcorpora?e uit het dossier van 
Project 4. Het betren de SOK die is opgesteld ten behoeve van gebouw A.  

In de SOK wordt allereerst de situa?e waarin par?jen langdurig dienen samen te werken 
geschetst.  

Aansluitplicht 
Vervolgens is in de SOK de bepaling opgenomen dat de leverancier zich verplicht de 
betreffende gebouwen/woningen aan te sluiten en aangesloten te houden op het 
warmtesysteem en anderzijds is de eigenaar verplicht de gebouwen/woningen aan te laten 
sluiten en aangesloten te houden op het warmtesysteem.  

Leveringsovereenkomst 
In de SOK is al opgenomen dat tussen de leverancier en de afnemer een 
leveringsovereenkomst of aansluitovereenkomst gesloten zal worden.  

Onderhoud 
Daarnaast wordt bepaald dat de leverancier  verantwoordelijk is voor het in stand houden en 
onderhouden van het warmtesysteem.  

Wijzigingen 
Het is de eigenaar of huurder van de woning niet toegestaan om wijzigingen aan te (laten) 
brengen in het warmtesysteem.  

Soort warmte 
Voorts is in de SOK vaak opgenomen hoe de levering van warmte plaatsvindt. In de 
voorbeeld SOK gaat het om warmte/koude die direct geschikt is als bron voor de 
combiwarmtepompen ten behoeve van verarming en warm tapwater bereiding en welke 
direct gebruikt kan worden voor vloerkoeling. Een lage temperatuur water waaraan door de 
combiwarmtepomp thermische energie wordt onVrokken.  

Recht van opstal 
De eigenaar zal meewerken aan het ves?gen van een recht van opstal ten behoeve van de 
leverancier. Dat er een opstalrecht wordt geves?gd is ook opgenomen in de SOK.  
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4.6.2.2 Leveringsovereenkomst 
Vervolgens wordt ook een leveringsovereenkomst (LOK) of een aansluitovereenkomst 
gesloten tussen de leverancier van de warmte en de verbruiker van de warmte, zoals al is 
overeengekomen in de SOK en zoals is verplicht op grond van de Warmtewet. In de LOK 
komen par?jen overeen dat de leverancier zich verplicht om warmte (en koude) te leveren 
aan de verbruiker. De verbruiker verplicht zich ertoe warmte (en koude) uitsluitend af te 
nemen bij de leverancier. Deze bepaling is belangrijk nu er sprake is van een monopolie. Het 
warmtesysteem is vaak de enige manier van warmtelevering die mogelijk is voor de 
verbruiker. Anderzijds is de leverancier ook a\ankelijk van de verbruiker, nu hij de warmte 
niet buiten het warmtesysteem kan leveren.  

Ar?kel 3 van de Warmtewet bepaalt aan welke vereisten de LOK moet voldoen. Hieronder 
zullen de belangrijkste bepalingen die voorkomen in de LOK beschreven worden. Ter 
verduidelijking wordt gekeken naar de LOK die is gesloten tussen de leverancier en de 
verbruiker in Project 1. Hier wordt warmte direct geschikt voor ruimteverwarming en warm 
tapwater geleverd. Op deze LOK zijn algemene voorwaarden van toepassing. Ook naar deze 
algemene voorwaarden wordt gekeken.  84

Verplich1ng 
De leverancier verplicht zich met de LOK om warmte (en koude) aan de verbruiker te leveren. 
De verbruiker verplicht zich anderzijds om warmte voor ruimteverwarming en warm 
tapwater (en koude) af te nemen bij de leverancier.  

Soort warmte 
In de LOK is opgenomen welk soort warmte (en koude) geleverd moet worden door de 
leverancier. Zo is Project 1 in de LOK bepaald dat warmte wordt geleverd aan de 
binneninstalla?e met een temperatuur van minimaal 70 graden voor ruimteverwarming en 
minimaal 65 graden voor het maken van warm tapwater.  

Onderhoud en bereikbaarheid 
Het warmtesysteem is eigendom van de leverancier en de leverancier zal het warmtesysteem 
dan ook beheren en onderhouden. De verbruiker dient er voor te zorgen dat het 
warmtesysteem goed bereikbaar is voor de leverancier. Dat de leverancier belast is met het 
onderhouden van het warmtesysteem is terug te zien in de LOK en in de algemene 
voorwaarden. In de algemene voorwaarden is bepaald dat de leidingen, aanslui?ngen en 
anakkingen goed bereikbaar moeten zijn en dat de verbruiker hier zorg voor moet dragen.  

Tarieven  
Tevens wordt in de LOK geregeld welk tarief de leverancier in rekening brengt voor de 
geleverde warmte/koude. Waaruit dit tarief is opgebouwd is ook opgenomen in de LOK. De 
leverancier brengt voor de levering van warmte niet meer kosten in rekening dan de 
maximumprijs zoals deze jaarlijks wordt vastgesteld door de Autoriteit Consument Markt 
(ACM) op basis van de Warmtewet. Dit is in de LOK ook opgenomen. Daarnaast is 
opgenomen dat de verbruiker gehouden is de betaling te voldoen, ongeacht of de verbruiker 
zijn/haar woning bewoont en dus het warmtesysteem gebruikt. Zo staat in de LOK dat het 

 Kamerstukken II 2002/03, 29048, nr. 3, p. 20-25.84
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niet gebruiken van het warmtesysteem geen reden oplevert voor opheffing dan wel 
opschor?ng van de betalingsverplich?ng.  

Storingen 
Daarnaast is in de LOK ook opgenomen welke regels er gelden bij het optreden van een 
storing. Dit wordt geregeld in de bijbehorende algemene voorwaarden. De leverancier is 
verplicht de voorgekomen storingen te registreren en jaarlijks te publiceren. Daarnaast is de 
leverancier gehouden een compensa?e uit te keren aan de verbruiker bij een erns?ge 
storing, een storing die langer dan acht uur duurt, tenzij de storing niet aan de leverancier 
kan worden toegerekend. Dit is verplicht op grond van ar?kel 3a van de Warmtewet. 

4.6.2.3 Verhuur warmtepomp 
Voorts komt het ook voor dat naast de LOK voor de afname van water met een zekere 
temperatuur, niet direct geschikt voor ruimteverwarming of voor de verwarming van warm 
tapwater, een warmtepomp wordt verhuurd aan de verbruiker. Project 2 is hier een 
voorbeeld van. Voor de warmtepompen is een apart recht van opstal geves?gd ten behoeve 
van de leverancier. Vervolgens hebben verbruikers de keuze om de warmtepomp te kopen of 
te huren. Ingeval de verbruiker de keuze maakt de warmtepomp te huren, wordt er een 
huurovereenkomst gesloten tussen de leverancier en de verbruiker. De leverancier verzorgt 
de verhuur van, het onderhoud aan en de instandhouding van de combiwarmtepomp. De 
verbruiker verplicht zich tot betaling van de huur voor de warmtepomp. De kosten voor het 
verbruik van elektriciteit van de warmtepomp zijn niet in deze huurprijs begrepen.  

4.7 De kosten voor de levering van warmte 
In deze paragraaf zal worden beschreven hoe de kosten voor de levering van warmte en 
koude in de prak?jk in rekening worden gebracht bij de verbruiker. Dit wordt met name 
geregeld in de LOK. De hoogte van de prijs die in rekening wordt gebracht wordt bepaald aan 
de hand de regels uit ar?kel 5 van de Warmtewet. De prijs die in rekening wordt gebracht 
kan daarom niet hoger zijn dan de door de ACM opgestelde maximumprijs.  

4.7.1 Kosten op basis van de LOK 
Ook in de LOK tussen de leverancier en de verbruiker in Project 1 zijn de kosten voor de 
levering van warmte en koude geregeld. Zo blijkt uit deze overeenkomst dat het tarief dat in 
rekening wordt gebracht bij de verbruiker opgebouwd is uit: 

a. een vaste vergoeding warmte, het vastrecht; 
b. een variabele vergoeding voor koude (waar van toepassing. In dit dossier is de 

levering van koude namelijk een keuze en geen verplich?ng); 
c. een bedrag per afgenomen eenheid Joule aan warmte, het gebruiksa\ankelijke deel; 
d. overige weVelijke toegestane kosten, overheidsheffingen en belas?ngen. 

In deze LOK is vervolgens opgenomen dat de leverancier in totaal niet meer kosten in 
rekening kan brengen dan de maximumprijs zoals deze is vastgesteld door de ACM op basis 
van de Warmtewet.  

Daarnaast dient nog te worden opgemerkt dat op grond van ar?kel 3, derde lid, en ar?kel 4, 
eerste lid, onder b van het Warmtebesluit, bij de levering van warmte met een lage 
temperatuur enkel vastrecht in rekening kan worden gebracht en geen gebruiksa\ankelijk 
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deel. Dit is bijvoorbeeld terug te zien in Project 2. In dit project wordt er een lage 
temperatuur warmte geleverd, waardoor de verbruiker de warmte zelf nog verder moet 
opwaarderen met de gekochte of gehuurde warmtepomp en daardoor geen 
gebruiksa\ankelijk deel verschuldigd is aan de leverancier, maar enkel het vastrecht. 
Daarnaast is in dit project de afname van koude wel verplicht in tegenstelling tot in Project 1. 
Daarom bestaat het vastrecht uit een deel voor Warmte en een deel voor koude.  85

4.8 Conclusie 
In dit hoofdstuk zijn de vier genoemde dossiers van Olenz bestudeerd om antwoord te geven 
op de vraag hoe collec?eve warmtesystemen tussen meerdere par?jen juridisch worden 
georganiseerd in de prak?jk bij Olenz. Hieruit blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen 
de dossiers, maar ook verschillen. Dit komt doordat par?jen met verschillende belangen 
betrokken zijn bij het juridisch organiseren van een collec?ef warmtesysteem en elk van de 
systemen anders technisch is vormgegeven. In elk van de dossiers wordt een recht van opstal 
geves?gd door de gebouweigenaar ten behoeve van de warmteleverancier voor het 
behouden van de eigendom van de warmte-installa?e. Daarnaast worden de afspraken die 
par?jen maken vastgelegd in overeenkomsten. Zo wordt een SOK gesloten tussen de 
leverancier en de eigenaar van het gebouw en wordt een LOK gesloten tussen de leverancier 
en de verbruiker. Hoe de kosten en welke kosten voor de levering van warmte bij de 
verbruiker in rekening worden gebracht hangt af van het type warmtesysteem en van de 
weVen en regels die van toepassing zijn. Vaak zijn deze kosten geregeld in de LOK. 

 Besluit van 26 maart 2019 (Stb. 2019, 133), Nota van toelich?ng, p. 4-6.85
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Hoofdstuk 5 – De beperkingen van de wetgever en de rechter 

5.1 Inleiding 
In dit hoofdstuk komen de beperkingen die de wetgever en de rechter opleggen bij het 
juridisch organiseren van warmtesystemen aan bod. Het gaat hier om de beperkingen die de 
uitspraak van de Hoge Raad van 21 januari 2022  met zich mee heen gebracht. Het 86

onderzoek naar deze beperkingen wordt gedaan door allereerst de geldende regelgeving en 
de prak?jk naast elkaar te leggen. Voorts wordt gekeken hoe en door wie deze beperkingen 
in de prak?jk opgelost kunnen worden, zodat de beoogde rechtsverhoudingen tussen 
par?jen alsnog gerealiseerd kunnen worden. Ten sloVe volgt de conclusie. 

5.2 De beperkingen 
In hoofdstuk 2 van dit onderzoek zijn er meerdere structuren beschreven die denkbaar zijn 
bij het organiseren van collec?eve warmtesystemen. In hoofdstuk 3 is besproken welke 
regelgeving bij deze structuren van toepassing is. Uit het onderzoek naar de prak?jk bij Olenz 
in hoofdstuk 4 is gebleken dat de laatste structuur, structuur 4, het meest voorkomt. Dit is 
tevens de meest ingewikkelde structuur waarbij zich problemen voordoen. Dit hoofdstuk zal 
zich daarom richten op de beperkingen die zich voordoen bij het juridisch organiseren van 
een collec?ef warmtesysteem voor het verwarmen van een woonruimte die wordt verhuurd 
en waarbij de exploitant eigenaar blijn van het warmtesysteem.   

 
Structuur 4 - De eigenaar van het gebouw is niet de eigenaar van de warmte-installa1e en is tevens niet de verbruiker van de 
warmte. 

Sinds de inwerkingtreding van de nieuwe Warmtewet 2018 is deze wet niet langer van 
toepassing op de levering van warmte die wordt geleverd door een leverancier die tevens 
optreedt als verhuurder van een woning. De verhouding tussen verhuurder en huurder 
wordt al in het huurrecht geregeld en huurders genieten al de bescherming uit het 
huurrecht . Vervolgens heen de Hoge Raad in de uitspraak van 21 januari 2022 geoordeeld 87

dat een warmtenet gekwalificeerd kan worden als een onroerende aanhorigheid: 

“3.1.2 
Art. 7:233 BW bepaalt, voor zover in deze zaak van belang, dat onder woonruimte wordt 
verstaan een gebouwde onroerende zaak voor zover deze als zelfstandige dan wel niet 
zelfstandige woonruimte is verhuurd, almede de onroerende aanhorigheden. Onroerende 
aanhorigheden zijn voorzieningen die naar hun aard (feitelijk of goederenrechtelijk) 
onlosmakelijk verbonden zijn met de gehuurde woonruimte. Of dat het geval is kan mede 
worden beoordeeld aan de hand van de criteria van art. 3:4 BW, met dien verstande dat het 
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voor de toepassing van art. 7:233 BW niet relevant is of de eigenaar van de woonruimte ook 
eigenaar is van de onroerende aanhorigheid. 
3.1.3 
Het hof heeV in rov. 4.7 overwogen dat de WKO-installa1e en de afleverset in de gegeven 
omstandigheden onroerende aanhorigheden zijn als bedoeld in art. 7:233 BW. De WKO-
installa1e is onroerend, is fysiek verbonden met het gehuurde en behoort naar haar aard tot 
het gebruikelijke uitrus1ngsniveau van elk appartement in het gebouw, aldus het hof. Dit 
oordeel getuigt tegen de achtergrond van hetgeen hiervoor in 3.2.1 is overwogen niet van 
een onjuiste rechtsopvakng.”  88

5.2.1 Gevolg van een warmtenet dat gekwalificeerd kan worden als onroerende 
aanhorigheid.  
Wanneer een warmtenet gekwalificeerd kan worden als een onroerende aanhorigheid, zoals 
bedoeld in ar?kel 7:233 BW, behoort het warmtenet daarmee tot de woonruimte. Op grond 
van ar?kel 7:237, tweede lid, BW moeten de kosten voor een onroerende aanhorigheid in de 
kale huurprijs worden meegenomen. Dit betekent dat de kapitaals- en onderhoudskosten 
van een warmtenet niet aan de huurder mogen worden doorberekend in de servicekosten, 
maar in de kale huurprijs verdisconteerd moeten worden. 

Stel nu dat er sprake is een warmtenet dat als een onroerende aanhorigheid kan worden 
beschouwd. Een warmteleverancier levert warmte aan de eigenaar van een 
appartementencomplex. De eigenaar betaalt de leverancier voor het leveren van de warmte. 
Vervolgens verhuurt de eigenaar een appartement aan huurder. Hij is zelf dus geen 
verbruiker, maar levert de warmte door aan de huurder. De verhuurder is dan een 
grootverbruiker en de huurder is een kleinverbruiker.  
 
 

De eigenaar die de warmte levert aan de huurder, kan de vaste kosten voor installa?e enkel 
via het huurrechtelijk regime in rekening brengen bij de huurder. De kosten die 
samenhangen met het gebruik per hoeveelheid warmte kunnen wel los bij huurder in 
rekening worden gebracht. De kapitaals- en onderhoudskosten voor het warmtenet moeten 
in de huurprijs verdisconteerd worden.  

In de tot nu toe getekende dossiers bij Olenz wordt er geen LOK gesloten tussen de 
verhuurder en de huurder, maar tussen de leverancier en de huurder.  
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Warmtelevering 

De leverancier levert de warmte direct aan de huurder. De Warmtewet is van toepassing nu er geleverd wordt aan een 
kleinverbruiker. De leverancier is niet tevens de verhuurder.  

De warmte wordt direct door de leverancier geleverd aan de huurder. De gedachte was dat 
er daardoor geen sprake zou zijn van een warmteleverancier die tevens optreedt als 
verhuurder. Er zou dan geen sprake zijn van de uitzondering uit ar?kel 1a, eerste lid, onder a 
Warmtewet: 

“Deze wet is van toepassing op levering van warmte aan verbruikers, met uitzondering van 
levering van warmte door een leverancier die: 

tevens optreedt als verhuurder voor de verbruiker aan wie hij warmte levert ten 
behoeve van de door hem aan de verbruiker verhuurde woon- of bedrijfsruimte;” 

De gedachte was dat de Warmtewet wel van toepassing is op de overeenkomst tussen de 
leverancier en de huurder/verbruiker en het huurrechtelijke regime niet. De kapitaals- en 
onderhoudskosten werden daarom niet volgens het huurrecht in de kale huurprijs berekend, 
maar werden op grond van de Warmtewet als vastrecht bij de verbruikers in rekening 
gebracht. Dit was de gangbare prak?jk. 

Na de uitspraak van 21 januari 2022 is dit echter niet meer mogelijk als het warmtenet 
kwalificeert als een onroerende aanhorigheid. De Hoge Raad gaat mee in het oordeel van het 
hof dat kapitaals- en onderhoudskosten in de kale huurprijs verdisconteerd moeten worden 
wanneer WKO-systemen (of andere duurzame energievoorzieningen) als onroerende 
aanhorigheden beschouwd kunnen worden. Toch lijkt de Hoge Raad zelf nog geen harde 
uitspraak te doen over de natrekking van het warmtesysteem, waardoor de 
goederenrechtelijke status van warmtesystemen nog niet opgelost lijkt. De Hoge Raad 
oordeelt hier namelijk wanneer een voorziening volgens het huurrecht kan worden 
aangemerkt als een onroerende aanhorigheid. Er wordt hier geen uitspraak gedaan over 
onroerende aanhorigheden in het goederenrecht.  89

5.2.2 Hoe levert dit problemen op? 
In bestaande gevallen kan het zijn dat een warmteleverancier de kapitaals- en 
onderhoudskosten niet kan doorberekenen aan de huurder, omdat de bestaande 
huurovereenkomst niet kan worden gewijzigd. Ook kan de warmteleverancier deze kosten 

 Gomes Vale Viga MSc & van der Plank, FBN 2022/4.89
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niet doorberekenen aan de eigenaar omdat daar geen contract mee is gesloten.  Voor 90

nieuwe gevallen is het de vraag of deze hogere kosten voor de verhuurder in de huurprijs 
kunnen worden opgenomen.  
Een hogere huurprijs is niet al?jd wenselijk. Het kan er bijvoorbeeld toe leiden dat een 
huurder geen recht meer heen op huurtoeslag. Maar dit wordt echt problema?sch wanneer 
er sprake is van niet-geliberaliseerde huur. Bij sociale huur is de verhuurder namelijk 
gebonden aan het woningwaarderingsstelsel . De huurprijs wordt bepaald aan de hand van 91

e e n p u n t e n s y s t e e m . E e n W KO - i n s t a l l a ? e i s g e e n o n d e r d e e l v a n h e t 
woningwaarderingsstelsel dat punten oplevert en leidt niet tot een hogere maximaal 
redelijke huurprijs. Warmteleveranciers en verhuurders van sociale huurwoningen kunnen de 
kapitaals- en onderhoudskosten daardoor niet in rekening brengen bij de huurders. 

Om de onwenselijkheid van dit probleem nader toe te lichten worden de kosten voor het 
verwarmen van een ruimte met behulp van een warmtesysteem vergeleken met de kosten 
voor het verwarmen van een ruimte met behulp van gas: 

 
In het bovenstaande schema duidt de oranje lijn de kosten van een gasinstalla?e aan en de 
groene lijn duidt de kosten voor een duurzame energievoorziening aan. Zo blijkt dat een 
duurzame energievoorziening een veel grotere investering is vergeleken met een 
gasinstalla?e, welke in aanschaf rela?ef goedkoop is. Daarna is de duurzame 
energievoorziening echter laag in verbruikskosten. A\ankelijk van de temperatuur warmte 
die wordt geleverd, hoen de warmte enkel nog opgewaardeerd te worden met behulp van 
een warmtepomp. Op een gegeven moment is er een punt waar de duurzame 
energievoorziening goedkoper wordt dan een gasinstalla?e. Het probleem nu is dat de hoge 

 Kamerstukken II 2017/18, 34723, nr. 3, p. 15.90

 Besluit huurprijzen woonruimte, Bijlage I (Stb. 2022,199).91
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kapitaalskosten van een duurzame energievoorziening niet meer in rekening gebracht 
kunnen worden bij de verbruiker wanneer er sprake is van huur. Dit is economisch gezien 
merkwaardig. Een huurder moet wel de gewone gasprijs betalen, maar een verhoogde 
aanvangsinvestering om geen gas meer te gebruiken, kan niet in rekening gebracht worden. 
Dit probleem werkt de verduurzaming van de gebouwde omgeving in Nederland tegen.   

5.3 Beoogde rechtsverhoudingen realiseren 
Dit probleem dient opgelost te worden door de wetgever. Dit laat de rechter ook duidelijk 
naar voren komen in r.o. 3.4 van de uitspraak van 21 januari 2022: “Het behoort tot het 
domein van de wetgever om hiervoor een oplossing te bieden. De wetgever heeV blijk 
gegeven van de opvakng dat de bedoelde kosten als servicekosten aan de huurder in 
rekening gebracht behoren te kunnen worden. Met het oog daarop is op 13 juli 2018 een 
ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit servicekosten gepubliceerd voor 
internetconsulta1e. Na afloop van die consulta1e zijn evenwel (nog) geen nadere stappen 
gezet in het wetgevingsproces (zie de conclusie van de Advocaat-Generaal onder 3.31).”  92

Met de inwerkingtreding van het door de rechter genoemde besluit zouden de kosten van 
warmtelevering aangemerkt worden als servicekosten zoals bedoeld in ar?kel 7:237, derde 
lid, Burgerlijk Wetboek. In dat geval zou de verhuurder de kapitaals- en onderhoudskosten 
voor het leveren van de warmte wel via de servicekosten kunnen doorbereken aan de 
huurder, ook bij niet-geliberaliseerde huur. Het ontwerpbesluit is echter nog niet verder 
behandeld na de consulta?e, waardoor het probleem tot zover nog niet is opgelost door de 
wetgever.  De vraag die daarom centraal staat is hoe de beoogde rechtsverhoudingen 93

tussen de par?jen daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden indien er sprake is van sociale 
huurwoningen, zolang de wetgever nog geen oplossing biedt.  

5.3.1 Oplossing in de prak0jk 
Helaas kan dit probleem in de prak?jk niet worden opgelost. Ook wanneer par?jen onderling 
overeenkomen dat de duurzame energievoorziening geen onroerende aanhorigheid is en zij 
dit contractueel zouden vastleggen, biedt dit geen uitkomst. AG Rank-Berenschot heen in de 
uitspraak van het Parket bij de Hoge Raad (r.o. 3.52)  namelijk geoordeeld dat onderdelen 94

die contractueel worden uitgesloten van het gehuurde en dus niet tot de woonruimte 
behoren, alsnog tot de woonruimte kunnen worden gerekend indien die voorziening 
kwalificeert als bestanddeel. 
Verder kan er worden nagedacht of de kosten voor vastrecht warmte en vastrecht koude wel 
helemaal toe te rekenen zijn aan de kapitaals- en onderhoudskosten. Indien een deel van de 
vastrechtkosten kunnen worden toegerekend aan het verbruik dan mogen deze wel in 
rekening worden gebracht bij huurder. Of dit het geval is en waar de grens ligt is erg las?g te 

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61.92
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bepalen en daardoor is dit een heel onzekere oplossing. Het mag duidelijk zijn dat de wet 
hier een probleem kent dat alleen kan worden opgelost door de wetgever.  95

5.3.2 Meerdere gebouwen 
De Hoge Raad heen geoordeeld dat het WKO-installa?e in dat specifieke geval een 
onroerende aanhorigheid is van één specifiek gebouw. Het komt echter ook voor dat een 
duurzame energievoorziening wordt geplaatst ten behoeve van meerdere gebouwen. Dit 
gebeurde bijvoorbeeld in Project 1, Project 2 en Project 4. In dat geval kan de duurzame 
energievoorziening niet worden gezien als een onroerende aanhorigheid van een gebouw, 
omdat het geen onderdeel uitmaakt van één gebouw, maar van verschillende gebouwen. 
Een onroerende aanhorigheid maakt deel uit van één huurobject, daarom kan een 
voorziening geen onroerende aanhorigheid zijn van meerdere gebouwen.  96

Bij projecten waar meerdere gebouwen bij betrokken zijn kunnen de kapitaals- en 
onderhoudskosten, ook wanneer sprake is van sociale huur, bij de huurder in rekening 
worden gebracht op grond van de Warmtewet. Er kan dan, zoals gewoon was, een LOK 
gesloten worden tussen de leverancier en de huurder/verbruiker.  

Het is ten sloVe wel vreemd dat als de installa?e specifiek voor een gebouw is ontworpen en 
kwalificeert als een onroerende aanhorigheid er geen doorberekening van de kapitaals- en 
onderhoudskosten kan plaatsvinden. Wanneer dit niet het geval is, omdat het warmtenet 
voor meerdere gebouwen is aangelegd, kunnen dezelfde kosten wel worden doorberekend. 
De wijze waarop een huurder wordt behandeld is a\ankelijk van de technische aanleg van 
de installa?e. Gelijke gevallen worden hierdoor ongelijk behandeld.  

Voorkomen moet worden dat ontwikkelaars van sociale huurwoningen niet voor een 
duurzame manier van warmtelevering kiezen, omdat zij de kosten voor warmte-installa?es 
noch via de huur noch via de servicekosten mogen doorberekenen.  

5.4 Conclusie 
De Hoge Raad heen geoordeeld dat de kapitaals- en onderhoudskosten van een WKO-
installa?e niet als servicekosten bij een huurder in rekening gebracht kunnen worden. Deze 
kosten moeten bij de kale huurprijs worden inbegrepen. Vooral bij bestaande 
overeenkomsten en in de sociale huur levert dit een probleem op, omdat een duurzame 
energievoorziening geen punten oplevert op grond van het woningwaarderingssysteem. Dit 
resulteert in een situa?e waar de warmteleverancier de kapitaals- en onderhoudskosten niet 
in rekening kan brengen bij de huurder. Daardoor verminderd zijn opbrengst. Deze beperking 
van de wet kan enkel worden opgelost door de wetgever. Bij projecten waar meerdere 
gebouwen worden verwarmd door een duurzame energievoorziening die niet kwalificeert als 
een onroerende aanhorigheid, hoeven de kapitaals- en onderhoudskosten niet bij de 
huurprijs worden inbegrepen. De economische ra?o waarin een huurder en verhuurder in 
vergelijkbare omstandigheden verschillend wordt behandeld ontbreekt.  

 R. Fabri?us: WKO-installa1e is een onroerende aanhorigheid, dirkzwager.nl. geraadpleegd op 21 april 2022, 95

van hVps://www.dirkzwager.nl/kennis/ar?kelen/wko-installa?e-is-een-onroerende-aanhorigheid/.

 Hoek & Lochem, in: T&C BW 2021, art. 7:233 BW, §4.96
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Hoofdstuk 6 – Conclusies en aanbevelingen 

6.1 Conclusies 
In dit onderzoek worden conclusies getrokken ten aanzien van de hoofdvraag van dit 
onderzoek: 

Welke juridische mogelijkheden zijn er voor de cliënten van Olenz Notarissen omtrent het 
organiseren van duurzame collec?eve warmtesystemen?   

Bij het organiseren van een collec?ef warmtesysteem kunnen verschillende weVen en 
regelgevingen van toepassing zijn. Dit hangt af van veel verschillende factoren. De 
Warmtewet geen regels omtrent collec?eve energievoorzieningen en is gericht op 
kleinverbruikers. De wet beoogt de verbruikers te beschermen tegen de machtsposi?e van 
de warmteleverancier. De wet is tevens van toepassing op grootverbruikers die de warmte 
aan kleinverbruikers leveren. De wet is echter niet van toepassing indien er sprake is van 
huur en de verhuurder optreedt als de warmteleverancier. De verbruiker wordt in dat geval 
namelijk al beschermd op grond van het huurrecht. De Hoge Raad heen geoordeeld  dat in 97

de verhouding tussen verhuurder en huurder de bepalingen uit het huurrecht prevaleren 
wanneer deze naast de Warmtewet van toepassing zijn. In dezelfde uitspraak heen de Hoge 
Raad geoordeeld dat de kapitaals- en onderhoudskosten volgens het huurrechtelijk regime in 
de kale huurprijs moeten worden verdisconteerd, wanneer er sprake is van huur en de 
duurzame energievoorziening kan worden aangemerkt als een onroerende aanhorigheid. Dit 
is anders als de Warmtewet geheel van toepassing is. Deze wet bepaalt dat de kapitaals- en 
onderhoudskosten (het vastrecht) gewoon in rekening gebracht kunnen worden bij de 
verbruiker. De afspraken tussen de warmteleverancier, eigenaar en verbruiker worden 
vastgelegd in overeenkomsten, de zogenaamde samenwerkingsovereenkomst en 
leveringsovereenkomst. 
Naast de Warmtewet of het huurrecht zijn regels uit het vermogensrecht van toepassing. Zo 
wordt er vaak een recht van (onder)opstal geves?gd ten behoeve van de leverancier om 
natrekking te doorbreken en zo de eigendom van de duurzame energievoorziening te 
behouden.  

Olenz is betrokken (geweest) bij meerdere projecten waarbij een duurzame 
energievoorziening werd gerealiseerd. Deze projecten verschillen veel van elkaar. Toch zijn er 
ook veel overeenkomsten. Zo wordt in elk dossier een recht van (onder)opstal geves?gd ten 
behoeve van de warmteleverancier voor het behoud van het eigendom van de warmte-
installa?e. Op die manier wordt natrekking van de duurzame energievoorziening met de 
grond voorkomen. Ook worden in de akte vaak al een aantal basisafspraken tussen par?jen 
opgenomen. Daarnaast wordt tussen de warmteleverancier en de eigenaar van de woning 
een samenwerkingsovereenkomst gesloten, waarin de leverancier zich verbindt jegens de 
eigenaar om de warmte-installa?e te ontwikkelen en om warmte te exploiteren. Aan de 
andere kant moet er al?jd een verbruiker zijn. Dit is meestal niet de eigenaar van het 
gebouw. Zoals blijkt uit de dossiers worden de woonruimtes, zoals appartementen, vaak 

 HR 21 januari 2022, ECLI:NL:HR:2022:61. 97
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verhuurd. In dat geval is de huurder de verbruiker. Vervolgens wordt er een 
leveringsovereenkomst gesloten tussen de leverancier en de verbruiker. In deze 
overeenkomst verplicht de leverancier zich om al?jd warmte te leveren en verplicht de 
verbruiker zich om deze warmte af te nemen.  

De Hoge Raad heen geoordeeld dat een WKO-installa?e in bepaalde gevallen als een 
onroerende aanhorigheid, zoals bedoeld in ar?kel 7:233 BW, kan worden beschouwd. Een 
voorziening is aanhorig indien deze ‘naar aard onlosmakelijk verbonden’ is met de gehuurde 
ruimte. ,  Indien dit het geval is, dienen de kapitaals- en onderhoudskosten verdisconteerd 98 99

te worden in de kale huurprijs. Dit betekent dat de leverancier de kapitaals- en 
onderhoudskosten niet meer volgens de Warmtewet in rekening kan brengen bij een 
huurder. In bestaande gevallen kan het zijn dat een warmteleverancier de kapitaals- en 
onderhoudskosten niet kan doorberekenen aan de huurder. In nieuwe gevallen levert dit bij 
geliberaliseerde woonruimten waarschijnlijk een hogere huurprijs op waardoor de huurder 
in plaats van vastrecht een hogere huur betaalt en de verhuurder het vastrecht. Dit maakt 
per saldo niets uit. Bij sociale huur ontstaat er wel een probleem. Op grond van het 
woningwaarderingsstelsel levert een duurzame energievoorziening namelijk geen punt op 
voor de hoogte van de huurprijs. Hierdoor kunnen de kapitaals- en onderhoudskosten 
helemaal niet in de kale huur worden meegenomen. De rechter erkent dit probleem en geen 
aan dat het tot het domein van de wetgever hoort om hiervoor een oplossing te bieden. Dat 
is tot op heden nog niet gebeurd. De enige manier waarop dit probleem te omzeilen is, is 
door de duurzame energievoorziening te realiseren ten behoeve van meerdere gebouwen. 
Op die manier kan een duurzame energievoorziening namelijk niet worden aangemerkt als 
een onroerende aanhorigheid van één gebouw.  

Zoals in dit onderzoek al meermaals naar voren is gekomen, bepalen de feiten en 
omstandigheden, de technische vorm van het systeem en de belangen van par?jen op welke 
manier een duurzaam collec?ef warmtesysteem juridisch het beste georganiseerd kan 
worden. Hieronder worden de kwes?es die van belang zijn bij het organiseren van duurzame 
collec?eve warmtesystemen kort uiteengezet: 

− Indien de exploitant eigenaar is van het warmtesysteem dient er een opstalrecht geves?gd te 
worden ten behoeve van de leverancier om natrekking te voorkomen. In geval er sprake is 
van nieuwbouw appartementencomplex dient het hoofdopstalrecht allereerst geves?gd te 
worden ten behoeve van de exploitant. Vervolgens kan het gebouw gesplitst worden in 
appartementsrechten. Daarna dient het hoofdopstalrecht overgedragen te worden aan de 
VvE (of opgerichte s?ch?ng) onder voorbehoud van het ves?gen van een onderopstalrecht 
ten behoeve van de exploitant.  

− Indien er sprake is van huur dient de LOK gesloten te worden tussen de leverancier en de 
verbruiker direct. Op die manier is er geen sprake van een leverancier die tevens optreedt als 
verhuurder en blijn de Warmtewet van toepassing.  

− Wanneer de verwarmde ruimte wordt verhuurd en het warmtesysteem kan worden 
aangemerkt als een onroerende aanhorigheid dienen de kapitaals- en onderhoudskosten 

 PHR 9 juli 2021, ECLI:NL:PHR:2021:698, r.o. 3.50.98

 HR 10 februari 2012, ECLI:NL:HR:2012:BU5602, r.o. 3.4.2.99
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verdisconteerd te worden in de kale huurprijs. Dit is door de Hoge Raad besloten in de 
uitspraak van 21 januari 2022.  

− Wanneer een warmtesysteem meerdere gebouwen verwarmd, kan deze niet worden 
aangemerkt als een onroerende aanhorigheid. De kosten voor dit warmtesysteem kunnen 
volgens de regels van de Warmtewet bij de verbruikers in rekening worden gebracht.  

6.2 Aanbevelingen 
In dit onderzoek is onderzocht hoe duurzame collec?eve warmtesystemen juridisch 
georganiseerd kunnen worden. Het juridisch organiseren van een warmtesysteem verschilt 
per technische structuur. Hierna zal per structuur worden aanbevolen hoe deze structuur 
juridisch georganiseerd dient te worden. 

6.2.1 Structuur 1 

 
Bij deze structuur is enkel één par?j betrokken. De eigenaar van het gebouw heen zijn eigen 
warmte-installa?e en verbruikt de warmte ook zelf. Er is geen sprake van een collec?ef 
warmtesysteem.  

De Warmtewet is niet van toepassing. De Warmtewet beoogt kleinverbruikers te 
beschermen tegen de monopolie posi?e van de leverancier, maar daar is hier geen sprake 
van. Het is niet nodig dat de verbruiker beschermt wordt tegen zichzelf. 

Tevens hoen er geen recht van opstal geves?gd te worden voor behoud van eigendom van 
de warmte-installa?e nu de eigenaar van het gebouw en de eigenaar van de installa?e 
dezelfde persoon zijn.  

Deze situa?e komt niet voor binnen Olenz. Dit onderzoek strekt ook niet tot deze situa?e. 

6.2.2 Structuur 2 

 
Hier is de eigenaar van de woonruimte tevens eigenaar van de installa?e. Er is geen 
exploitant. De eigenaar van de woning is echter niet de verbruiker. 

Indien de woning wordt verhuurd is de Warmtewet niet van toepassing, ar?kel 1a, eerste lid, 
Warmtewet. De verhuurder treedt dan namelijk ook op als warmteleverancier voor de 
huurder. Er hoen geen LOK opgesteld te worden tussen par?jen. Wel bestaat er een 
huurovereenkomst tussen par?jen en gelden de regels uit het huurrecht met betrekking tot 
de warmtelevering.  
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Indien er sprake is van een aanslui?ng van meer dan 100 kW, zijn de regels uit de Warmtewet 
van toepassing. Er is sprake van een exploitant/eigenaar met een grote aanslui?ng die de 
warmte levert aan kleinverbruikers. Er dient een LOK gesloten te worden tussen beide 
par?jen. Echter, indien de exploitant/eigenaar tevens optreedt als verhuurder is de 
Warmtewet niet van toepassing, maar zijn de regels uit het huurrecht van toepassing. 

Er hoen wederom geen recht van opstal geves?gd te worden voor behoud van eigendom van 
de warmte-installa?e. 

6.2.3 Structuur 3 

 
In deze situa?e is er sprake van een exploitant welke warmte levert aan de eigenaar van een 
woning. De eigenaar van deze woning is tevens de verbruiker van de warmte. Deze situa?e 
doet zich bijvoorbeeld voor bij koopwoningen. 

De Warmtewet is van toepassing, indien er sprake is van een kleinverbruiker. Een 
kleinverbruiker geniet bescherming op grond van de Warmtewet tegen de monopolie posi?e 
van de leverancier. Er dient een LOK gesloten te worden tussen de exploitant en de eigenaar 
van de woning.  

Om natrekking te voorkomen, verkrijgt exploitant een opstalrecht en behoudt daarmee de 
eigendom van de installa?e.  

Bij Olenz sluiten de exploitant en de eigenaar/verbruiker in die gevallen een LOK. Par?jen 
komen overeen dat de exploitant verplicht is warmte te leveren en dat de verbruiker deze 
warmte moet afnemen. Olenz ondersteunt klanten hierin en stelt overeenkomsten op. Olenz 
stelt een akte op voor het ves?gen van een opstalrecht ten behoeve van de exploitant. Deze 
akte dient vervolgens door beide par?jen te worden ondertekend. 

6.2.4 Structuur 4 

 
Uit het onderzoek naar de prak?jk is gebleken dat deze structuur het meest voorkomt. Er is 
een eigenaar van een gebouw, vaak een appartementencomplex. Dit complex wordt 
verwarmd door een warmte-installa?e welke eigendom is van de exploitant. Ten sloVe zijn er 
huurders die de warmte verbruiken.  

Of de Warmtewet in dit geval van toepassing is hangt af van de manier waarop de 
warmtelevering wordt geregeld. In ieder geval is de Warmtewet niet van toepassing indien er 
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warmte wordt geleverd aan een grootverbruiker die de warmte niet levert aan een 
kleinverbruiker.  

Een mogelijkheid is dat de leverancier een overeenkomst sluit met de eigenaar voor het 
leveren van de warmte en de eigenaar op zijn beurt de warmte levert aan de verbruiker: 
 
 

Er dient een LOK gesloten te worden tussen de exploitant en de verbruiker, zodat de 
verbruiker de bescherming van uit de Warmtewet geniet: 

 
Warmtelevering 

De leverancier levert de warmte direct aan de huurder. De Warmtewet is van toepassing nu er geleverd wordt aan een 
kleinverbruiker. De leverancier is niet tevens de verhuurder.  

In dit geval dienen de exploitant en de eigenaar een SOK overeen te komen. Het 
belangrijkste wat in de SOK dient te worden afgesproken is dat de exploitant de warmte-
installa?e zal realiseren. Aan de andere kant dient er al?jd een verbruiker te zijn. Vervolgens 
wordt er een LOK gesloten tussen de leverancier en de verbruiker. Hierin is geregeld dat de 
leverancier warmte moet leveren aan de verbruiker. De verbruiker moet deze warmte 
afnemen. Olenz dient deze overeenkomsten voor cliënten op te stellen.  

Olenz dient bij het juridisch organiseren van een collec?ef warmtesysteem rekening te 
houden met de uitspraak van de Hoge Raad. Een warmte-installa?e kan in veel gevallen 
worden gezien als een onroerende aanhorigheid. In dat geval moeten de kapitaals- en 
onderhoudskosten van de installa?e in de kale huurprijs begrepen worden. Zoals uiteengezet 
is dat zeer nadelig of zelfs niet mogelijk. Dit probleem kan de notaris zelf niet oplossen. Het 
probleem kan wel omzeild worden door er voor te zorgen dat de installa?e niet als een 
onroerende aanhorigheid beschouwd kan worden, bijvoorbeeld wanneer de installa?e 
warmte levert aan meerdere gebouwen. Daarom beveel ik Olenz aan meerdere gebouwen te 
betrekken in toekoms?ge projecten waar warmtesystemen worden gerealiseerd.  
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Om natrekking te voorkomen, verkrijgt de exploitant een opstalrecht en behoudt daarmee 
de eigendom van de installa?e. Olenz stelt deze akte op voor het ves?gen van een 
opstalrecht ten behoeve van de exploitant. 

Ten sloVe kan er ook sprake zijn van warmte die wordt geleverd aan de Vereniging van 
eigenaars van een gebouw dat in appartementsrecgten is gesplitst. Op de levering van 
warmte aan een VvE is de Warmtewet van toepassing, omdat er sprake is van een aanslui?ng 
van meer dan 100 kW, maar deze warmte daarna door de VvE wordt geleverd aan de leden 
van de VvE (kleinverbruikers). In dat geval beveel ik Olenz aan om een LOK op te stellen 
tussen de exploitant en de VvE. Daarnaast dient er een opstalrecht te worden geves?gd ten 
behoeve van de exploitant voor het behoudt van de eigendom van de warmte-installa?e.  

6.3 Beslisboom 
Als aanvulling op dit onderzoek is een beslisboom opgesteld. Deze beslisboom dient als 
hulpmiddel gebruikt te worden bij het bepalen welke regelgeving van toepassing is bij het 
realiseren van duurzame warmtesystemen. Aan de hand van een aantal vragen en op?es 
komt men uiteindelijk bij de juiste uitkomst. Deze beslisboom is als bijlage bij dit onderzoek 
toegevoegd.  

6.4 Slot 
Verduurzaming wordt steeds belangrijker. Om de verduurzaming te bevorderen is het 
aardgasvrij maken van wijken in Nederland van groot belang. Er zijn veel par?jen die zich hier 
voor inzeVen, maar zoals beschreven maakt de overheid het soms wel erg las?g. Gelukkig 
zijn er crea?eve marktpar?jen en juristen die de verduurzaming, ondanks de soms 
gebrekkige regelgeving, wel een kans geven. Het verduurzamingsrecht is een belangrijk en 
leuk gebied, wat nog volop in ontwikkeling is en waar nog veel moet gebeuren. Dit maakt het 
gebied uiterst geschikt om onderzoek naar te doen, omdat je hier echt het gevoel krijgt dat je 
een steentje kunt bijdragen.  
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