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Lobby VvE Belang heeft succes: VvE valt niet onder verplichtingen Warmtewet 
Minister H. Kamp (EZ): “De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn 
disproportioneel voor de VvE” 
 
VvE Belang, belangenorganisatie voor de VvE en de appartementseigenaar, heeft een belangrijk 
succes geboekt: Verenigingen van Eigenaren met een gebouwgebonden warmte-installatie worden 
uitgezonderd van de verplichtingen die volgens de Warmtewet gelden voor een 
warmteleverancier. Dat staat in een brief die minister Henk Kamp van Economische Zaken op 7 juli 
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Voor alle VvE’s met een collectief verwarmingssysteem is 
dat goed nieuws: zij krijgen nu niet te maken met alle – veelomvattende en kostbare – 
verplichtingen en lasten die de Warmtewet voor hen met zich meebrengt. 
VvE Belang maakt al sinds het begin van dit jaar intensief bezwaar tegen de invoering van de 
Warmtewet voor VvE’s met een gebouwgebonden verwarmingsinstallatie (veelal blokverwarming). 
Dat de minister nu heeft erkend dat de bezwaren van VvE Belang terecht zijn, ziet mr. Kees Oomen, 
directeur Organisatie en Public Affairs, als een groot succes voor de gevoerde lobby. 
“De bepalingen in de Warmtewet vormen voor de VvE een enorme financiële en administratieve 
lastendruk”, zegt Oomen. “Bovendien zouden de kosten voor de VvE in veel gevallen sterk 
toenemen, en kwam het erop neer dat appartementseigenaren zich door deze wet tegen zichzelf 
moesten beschermen. Een absurde situatie. Wij zijn blij dat minister Kamp heeft ingezien dat de 
Warmtewet in conflict is met het appartementsrecht. Voor de betrokken VvE’s betekent het dat zij 
zich geen zorgen hoeven te maken over de vele werkzaamheden én de extra kosten die de invoering 
van de Warmtewet met zich meebracht.” 
 
“Fundamenteel anders” 
In de brief aan de Tweede Kamer stelt Kamp dat de verhouding tussen de VvE als warmteleverancier 
en de appartementseigenaren een fundamenteel andere is dan de verhouding tussen andere 
warmteleveranciers en afnemers. Appartementseigenaren zijn geen ‘gebonden gebruikers’: ze 
bepalen zelf het beleid van de VvE; ook op het gebied van warmtelevering. 
De lasten en verplichtingen die voortvloeien uit de Warmtewet, zijn disproportioneel, vindt Kamp 
ook: “Het gaat hierbij met name om het prijsplafond op de warmtetarieven, de verplichte 
storingsregistratie, de kosten voor het verplichte lidmaatschap van een geschillencommissie en de 
compensatie in geval van storingen.” 
 Bovendien zou de Warmtewet in veel gevallen leiden tot een sterke stijging van kosten voor de 
verbruikers, en dat is in strijd met de Warmtewet: die gaat uit van het Niet Meer Dan Anders-
principe. 
 
Ook correctiefactoren 
De Autoriteit Consument & Markt, die toezicht houdt op de uitvoering van de Warmtewet, stelt dat 
correctiefactoren niet meer mogen worden toegepast. Ook dat is VvE Belang een doorn in het oog. 



Appartementen op de bovenste etage (en ook nog op het noorden) verbruiken meestal meer 
warmte dan een appartement in het midden van het gebouw; zeker als het gebouw niet goed 
geïsoleerd is. Daarvoor worden de eigenaren financieel gecompenseerd. 
Minister Kamp is tot de conclusie gekomen dat het verbod op correctiefactoren niet bij de 
behandeling van de Warmtewet aan de orde is geweest.. Daarom wil hij de mogelijkheid om 
correctiefactoren toe te passen, alsnog uitdrukkelijk in de wet opnemen. Ook dat is in het belang van 
alle eigenaren die een appartement met een ‘ongunstige’ ligging bewonen. 
 
 

///////// 
Noot voor de redactie: 
Mr. Kees Oomen geeft graag meer informatie over dit onderwerp. U kunt hem bereiken via tel. 0162 
469 120 of 06 53 83 63 07; e-mail: oomen@vvebelang.nl.  
VvE Belang, dat dit jaar zijn 15-jarig bestaan viert, bracht in mei jl. een speciale uitgave uit van het 
eigen kwartaalblad VvE Magazine. Daarin kregen de lezers uitvoerige informatie over alle aspecten 
van gebouwgebonden verwarmingsinstallaties én over de consequenties van de Warmtewet. Op 9 
april jl. werd een drukbezochte informatiebijeenkomst over dit thema gehouden. Een samenvatting 
van die bijeenkomst is te zien op de website www.vvebelang.nl.  
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