
 

Ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat 

T.a.v. Minister E.D. Wiebes 

Postbus 20401 

2500 EK  DEN HAAG 

 

Datum 

17 april 2019 

Onderwerp 

Maximeren NMDA 

  

 

Contactpersoon 

 

Doorkiesnummer 

 

E-mail 

 

Pagina 

1/3 

 

 

Geachte heer Wiebes, 

 

 

 
 

 
 

Op 21 december 2018 publiceerde de ACM de nieuwe warmtetarieven 

voor 20191. Voor een gemiddeld huishouden stijgen de tarieven met 

maar liefst 164 euro. Een zeer groot gedeelte van deze stijging heeft te 

maken met koppeling van de warmtetarieven aan de ontwikkelingen van 

de gasbelasting en de gasprijs.  

 

Consumenten die al geen aardgas meer gebruiken zijn van deze 

koppeling de dupe. De afgelopen periode hebben we veel uitingen van 

onbegrip ontvangen. Veel afnemers van blok- en stadsverwarming zijn 

overvallen door de enorme verhoging van de warmtetarieven. Duurzaam 

gedrag wordt bestraft in plaats van beloond.  

 

Het is daarnaast evident dat bij de warmtebedrijven de kostenstijging ten 

gevolge van de aanpassing van het fiscale regime vele malen kleiner is 

dan bij de kleinverbruiker van gas. Nu dit voordeel niet (volledig) wordt 

doorgegeven aan de consument, leidt dit tot aanzienlijke in de schoot 

geworpen winsten bij de warmtebedrijven.  

 

Ook voor de komende jaren is te voorzien dat de gasbelastingen gaan 

stijgen en daarmee ook de rekening voor afnemers van blok- en 

stadsverwarming 

 

Dit alles ondermijnt het draagvlak voor de grootschalige uitrol van 

warmte als alternatief voor aardgas, terwijl dit juist een hoeksteen is van 

het klimaatbeleid.   

 

                                                
1 https://www.acm.nl/nl/publicaties/tarieven-warmte-stijgen-2019-door-koppeling-
gasprijs-en-belastingen 
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Momenteel is uw ministerie bezig met de Warmtewet 2.0. Onderdeel is 

ook dat de tariefstelling van warmte wordt herzien. Dit proces loopt 

waarschijnlijk tot 2022.  

 

In afwachting van de herziening van de Warmtewet roepen Aedes, 

Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis en de Woonbond u op om de 

tarieven van de komende jaren te maximeren op het niveau van 2018. 

Zo wordt de enorme verhoging richting 2019 teniet gedaan en wordt 

voorkomen dat de koppeling aan de aardgastarieven en belastingen een 

opdrijvend effect heeft op de tarieven van blok- en stadsverwarming.  

 

Tenslotte 

Indien gewenst zijn we graag bereid onze standpunten toe te lichten. 

 
Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

Marnix Norder 

Voorzitter 

 

Aedes vereniging van woningcorporaties  

 

 

 

Olof King 

Directeur belangenbehartiging 

Consumentenbond 
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Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

Vereniging Eigen Huis 

 

  

 
Paulus Jansen 

Directeur Woonbond 

 

 

  

 

Cc: Vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat 


