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Geachte heer Jetten, 
 
Uw bovenstaand schrijven aan de Voorzitter van de Tweede Kamer geeft uitleg over de 
Kabinetsappreciatie Commissievoorstellen tot interventies in de elektriciteitssector. 
Sinds Prinsjesdag weten wij dat ook de gassector aan interventies onderhevig zal zijn. 
 
Stevige maatregelen in moeilijke tijden, welke wij vanuit de N.L.V.V.E. zeer zeker 
ondersteunen. Onze welgemeende complimenten voor de voorgestelde keuze om de 
huishoudens te ontlasten.   
 
Alvorens te moeten constateren dat de machinerie hapert, zouden wij als branchevereniging 
graag met uw team willen meedenken over de uitvoering.  
 
Waarom zou de N.L.V.V.E. hiertoe geëquipeerd zijn? Per 1-1-2014 is de Warmtewet in 
werking getreden. Tijdens de ontwikkeling van deze wetgeving werd duidelijk dat er relatief 
weinig kennis was over het segment collectief gestookte gebouwen, met name voorzien van 
gebouw gebonden installaties en de rol die individuele bemetering daarin speelt. In de loop 
van 2013 hebben de Nederlandse dienstverlenende bedrijven op gebied  van 
verbruiksafhankelijke afrekening zich dan ook gebundeld. Door de oprichting van de 
Nederlandse Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energieafrekening, ofwel de NL.V.V.E., 
krijgen de ruim 550.000 huishoudens die gebruik maken van een collectief 
verwarmingssysteem, al dan niet duurzaam, op onafhankelijke wijze een stem.  
 
Door de relatief late toevoeging van gebouwgebonden installaties in de Warmtewet, heeft de 
NL.V.V.E het initiatief genomen om contact op te nemen met de verantwoordelijke partijen 
om de specifieke kenmerken van deze markt onder de aandacht te brengen. 
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Gedurende de daarop volgende jaren is de effectiviteit hiervan gebleken; meerdere malen 
hebben de leden van de NL.V.V.E. op prettige en constructieve wijze contact gehad met de 
ACM en diverse collega’s van uw ministerie. Tijdens deze contactmomenten hebben wij 
dankzij praktijk gebaseerde referentiemodellen duidelijk kunnen maken waar de goede- en 
minder goede punten van de Warmtewet zich op het gebied van individuele bemetering 
bevinden. Zo zal de Warmtewet o.a. door het toestaan van correctiefactoren en de 
toepassing van warmtemeters in het ketelhuis, beter aansluiten op de praktijk én de wensen 
van de eindgebruikers. Zeer zeker in de sociale sector, waar “blokverwarming” veel voor 
komt.  
 
Sinds Prinsjesdag worden onze leden veelvuldig gebeld door bewoners van gebouwen met 
een collectieve installatie met de vraag hoe wij de aangepaste regelingen per 1-1-2023 gaan 
verwezenlijken. Dus kortgezegd wil men het volgende weten;. 

• Hoe wordt geborgd dat bewoners van een gebouw met een collectieve energie 
installatie eveneens gebruik kunnen maken van de gestelde plafonds per 
huishouden? 

• Hoe wordt geborgd dat bewoners van een gebouw met een duurzame collectieve 
energie installatie zonder gasaansluiting, warmtepomp, worden gecompenseerd voor 
de hogere stroomkosten terwijl men de compensatie van het gasplafond niet kan 
genieten? 

• Hoe wordt geborgd dat bewoners van een gebouw dat collectief is aangesloten op 
een stadsverwarmingsnet eveneens gebruik kunnen maken van de gestelde 
plafonds per huishouden? 

 
Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze samenwerking met uw ministerie 
voort te zetten. Het gebied van gebruiksafhankelijke energieafrekening kent een eigen 
internationaal ontwikkelde NEN-normering. Naast deze normering kunnen wij u ook 
informeren over de specifieke kenmerken van ons vakgebied. Gezien onze kennis van deze 
onderwerpen, denken wij hiermee een positieve bijdrage te kunnen leveren om de gestelde  
plafonds ook in gebouwen met een collectieve energie installaties tot werking te laten 
komen. 
 
Uiteraard sta ik open voor een dialoog. 
 
Met vriendelijke groet, 
NL.V.V.E. 
 
 
 
Jörg Plönissen                                 
Voorzitter                                         
 
 
 
 

 


