
de afwezigheid van een bodemveront-
reiniging.

Lessen voor de praktijk
Uit de zojuist behandelde vonnissen
blijkt allereerst dat een aankoop van
onroerend goed dat verontreinigd is
of waarvan de bodem verontreinigd
is, niet zelden voorkomt. Zodoende
is het goed acht te slaan op een aantal
‘rode vlaggen’ om zo veel mogelijk
te voorkomen dat onroerend goed
wordt aangekocht zonder bekend te
zijn met (de mogelijkheid van) een
aanwezige bodemverontreiniging en
te voorkomen dat de koper aan het
kortste eind trekt wanneer vervolgens
toch een bodemverontreiniging aan-
wezig blijkt te zijn.

Uit bovenstaande vonnissen kan
worden afgeleid dat de rechter bij-
voorbeeld waarde hecht aan een eer-
dere bestemming die het perceel heeft
gekend. In het eerste vonnis ging de
agrarische bestemming gepaard met
agrarische bebouwing waarbij vaak
asbest werd toegepast. Wanneer die
bebouwing wordt gesloopt, komt de

asbest (of het asbesthoudend puin)
vaak in de bodem terecht. Eiser had
daarom met het risico van de aanwe-
zigheid van asbesthoudend puin reke-
ning moeten houden. Dit kan boven-
dien ook los worden gekoppeld van
agrarische bebouwing. Van bebou-
wing daterend van voor 1994 is in het
algemeen immers bekend dat vaak
asbest is toegepast.
Daarnaast acht de rechter relevant of
in het verleden al een verontreiniging
is geconstateerd en een sanering heeft
plaatsgevonden. Het ligt voor een
koper in een dergelijk geval in de rede
dat hij rapporten over de sanering
opvraagt, zodat hij inzicht krijgt in
de risico’s van eventuele achtergeble-
ven verontreiniging. Ook wanneer in
het verleden al eens een bodemonder-
zoek is uitgevoerd, is dat relevant.
Afhankelijk van de uitkomsten hier-
van en de grondigheid van het onder-
zoek (is het bijvoorbeeld slechts
verkennend) kan het op de weg van
koper liggen om nader onderzoek te
(laten) doen.
Tot slot is uiteraard van belang welke
bepalingen of clausules met betrek-

king tot asbest worden opgenomen
in de koopovereenkomst. Hierin kan
de rechter een aanleiding zien voor
het al dan niet bedacht zijn op een
verontreiniging. Bovendien laten deze
vonnissen zien dat de gevolgen van
het afwijken van het conformiteitsver-
eiste groot kunnen zijn wanneer
wordt afgeweken van het conformi-
teitsvereiste en een bodemverontrei-
niging wordt geconstateerd. Vaak
komt dit voor rekening van koper en
bestaat geen recht op een schadever-
goeding.

De auteur heeft bij het schrijven van de-
ze rubriek dankbaar gebruikgemaakt van

1.

en voortgeborduurd op G.A. van der
Veen & J.J. Hoekstra, ‘Perceel met asbest
gekocht? Tweemaal vooral jammer voor
de kopers!’, Bodem 2022, afl. 2.
Het gaat om Rb. Gelderland 17 novem-
ber 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:7240;

2.

Rb. Overijssel 15 februari 2022,
ECLI:NL:RBOVE:2022:488 en Rb.
Gelderland 30 maart 2022,
ECLI:NL:RBGEL:2022:1525.
Nederlandse Vereniging van Makelaars.3.
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Wanneer is de
Warmtewet van
toepassing?

1. Inleiding
De Warmtewet is inhoudelijk niet de
meest eenvoudige wet. Onder meer
de demarcatie, de maximumtarieven
en wat er nu precies moet worden
verstaan onder ‘betrouwbare levering
van warmte tegen redelijke voorwaar-
den en met inachtneming van een
goede kwaliteit van dienstverlening’1

leiden in de praktijk regelmatig tot
hoofdbrekens.

Over de wet valt dan ook het nodige
te schrijven, wat ook wordt gedaan.2

Daarbij is één toch wel belangrijke
vraag tot dusver echter onderbelicht
gebleven: wanneer is de Warmtewet
van toepassing? Zoals hiervoor al
opgemerkt brengt toepasselijkheid
van de Warmtewet immers de nodige
hoofdbrekens met zich, maar er zijn
ook veel gevallen – ook waarin wel

degelijk ‘warmte’ wordt geleverd –
waarin de Warmtewet überhaupt niet
geldt. In deze bijdrage beginnen wij
daarom eens bij het begin, en bespre-
ken we wanneer de Warmtewet wel,
of juist níet, van toepassing is.

2. Definities, artikel 1a en
bescherming van
verbruikers

De Warmtewet is een wet van defini-
ties. De wet begint met een uitgebreid
artikel (artikel 1) met definities, die
ook onderling weer veel naar elkaar
verwijzen. Bij de vraag of de Warmte-
wet van toepassing is, spelen deze
definities een belangrijke rol. Zo
blijkt wel uit het artikel dat centraal
staat bij de vraag of de Warmtewet
van toepassing is: artikel 1a.

Artikel 1a bevat een tweetrapsraket
om te bepalen of de Warmtewet van
toepassing is. Het eerste zinsdeel be-
vat de hoofdregel:
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‘Deze wet is van toepassing op
levering van warmte aan verbruikers,’

en levert al meteen drie definities op:
‘levering van warmte’, ‘warmte’ en
‘verbruikers’. De uitzondering op de
hoofdregel volgt in het tweede zins-
deel van artikel 1a:

‘met uitzondering van levering van
warmte door een leverancier die:
a. tevens optreedt als verhuurder

voor de verbruiker aan wie hij
warmte levert ten behoeve van
de door hem aan de verbruiker
verhuurde woon- of bedrijfs-
ruimte;

b. tevens de vereniging van eige-
naars of een daarmee vergelijkba-
re rechtsvorm is waarbij:
i. de verbruiker aan wie

warmte geleverd wordt als
lid is aangesloten, of

ii. een verhuurder als bedoeld
in onderdeel a als lid is
aangesloten, of

c. tevens een vereniging van eige-
naars is waarbij meerdere vereni-
gingen van eigenaars of daarmee
vergelijkbare rechtsvormen als
bedoeld in onderdeel b zijn aan-
gesloten.’

En ook in dit zinsdeel staan weer
twee belangrijke definities voor toe-
passelijkheid, namelijk: ‘leverancier’
en ‘verhuurder’.

De kernelementen van toepasselijk-
heid van de Warmtewet staan dus in
artikel 1a Warmtewet, en deze bespre-
ken we hieronder. Voordat we dat
doen, is het handig nog even stil te
staan bij de centrale gedachte achter
de Warmtewet: bescherming van (ge-
bonden) verbruikers.3 Eenmaal aange-
sloten op een warmtenet,4 ben je voor
je warmtevoorziening volledig afhan-
kelijk van de leverancier ‘van wie dat
warmtenet is’. In de praktijk is er
doorgaans namelijk maar één partij
die via een warmtenet (warmte) le-
vert. In tegenstelling tot bij elektrici-
teit of gas, is het dus niet mogelijk om
van leverancier te wisselen. Daarmee
heeft de leverancier een monopoliepo-
sitie en bevindt de verbruiker zich in
een kwetsbare positie. Kerndoel van
de Warmtewet is dan ook om die
(gebonden) verbruiker te bescher-
men.5 Zoals hieronder zal blijken,
speelt deze beschermingsgedachte een

belangrijke rol bij de vraag naar toe-
passelijkheid van de Warmtewet.

2.1. Hoofdregel: Warmtewet is
van toepassing bij de levering
van warmte aan verbruikers

Voor toepasselijkheid van de Warm-
tewet is vereist dat sprake is van
levering van warmte aan verbruikers.
De term ‘levering van warmte’ is
daarbij een tweeklapper: hierin zitten
twee definities verborgen, namelijk
‘levering van warmte’ en ‘warmte’.

Om te beginnen met ‘levering van
warmte’. Dit betekent in de Warmte-
wet: ‘de aflevering van warmte aan
verbruikers’. Uit de parlementaire
geschiedenis volgt daarbij dat afleve-
ring betekent het fysieke beschikbaar
stellen van warmte aan verbruikers
op het overdrachtspunt, ofwel: het
punt waar het warmtenet of inpandi-
ge installatie in de binneninstallatie
overgaat (dit ziet op de demarcatie,
daar gaan we zo nog even kort op
in).6

Er moet op het overdrachtspunt dus
‘warmte’ afgeleverd worden. Wat dit
is, is nog niet zo makkelijk en heeft
weinig te maken met wat we in de
volksmond ‘warm(te)’ noemen.
Warmte is in de Warmtewet namelijk
‘thermische energie die ten behoeve
van ruimteverwarming of verwar-
ming van tapwater wordt geleverd
door middel van transport van wa-
ter’.7 Het gaat dus niet om het water
zelf,8 maar om de thermische energie
die daarmee wordt getransporteerd.
En dan zit de essentie in het doel
waarmee die thermische energie
wordt getransporteerd: het transport
moet plaatsvinden ten behoeve van
ruimteverwarming en/of9verwarming
van tapwater. Wordt thermische
energie met dat doel door middel van
water getransporteerd, dan is sprake
van warmte. Irrelevant is dan dat de
warmte nog opgewaardeerd moet
worden (met een individuele warmte-
pomp) voordat het daadwerkelijk
geschikt is voor voornoemd ge-
bruik.10

De volgende vraag die beantwoord
moet worden is of warmte wordt ge-
leverd aan een ‘verbruiker’. Een ver-
bruiker is volgens de Warmtewet ‘een
persoon die warmte afneemt van een
warmtenet of een inpandig leidingstel-
sel’ en aan één van twee eisen voldoet.

Ten eerste is deze persoon een ver-
bruiker als hij warmte afneemt via
een individuele aansluiting van maxi-
maal 100 kW11 (‘kleinverbruiker’).
Ten tweede is deze persoon verbrui-
ker als hij warmte afneemt via een
centrale aansluiting, deze warmte aan
een of meer kleinverbruikers
(door)levert en verhuurder (deze de-
finitie bespreken we onder 2.2) van
deze kleinverbruiker is of een VvE of
vergelijkbare rechtsvorm12 waarvan
de kleinverbruiker lid is. Er zijn dus
twee soorten verbruikers: 1. de
kleinverbruiker (individuele aanslui-
ting van maximaal 100 kW) en 2. de
(groot)verbruiker die aan kleinver-
bruikers doorlevert en tegelijkertijd
verhuurder of VvE ‘van’ die kleinver-
bruikers is.

Ten slotte moet de (af)levering van
warmte aan verbruikers plaatsvinden
via een warmtenet of inpandig leiding-
stelsel. Deze definities zijn van belang
bij demarcatievragen: wie is verant-
woordelijk voor welk deel van de
‘warmteketen’?13 Dit zijn erg uitge-
breide en technische definities. Boven-
dien zal de vraag of sprake is van een
warmtenet of inpandig leidingstelsel
zelden bepalend zijn voor toepasse-
lijkheid van de Warmtewet. Daarom
volstaan we hier met een korte samen-
vatting die als uitgangspunt kan die-
nen: ligt er tussen de productie-instal-
latie of bron en de binneninstallatie
nog een leidingstelsel met bijbehoren
c.q. zit daar nog een schakel tussen,
dan zal doorgaans sprake zijn van een
warmtenet (als het ‘buiten’ ligt) of
een inpandig leidingstelsel (als het
‘binnen’ ligt).

Dat waren veel, niet allemaal even
eenvoudige definities. Laten we dus
even de (tussen)rekening opmaken.
De hoofdregel is dat de Warmtewet
geldt als sprake is van aflevering van
warmte via een warmtenet of inpan-
dig leidingstelsel. Warmte is daarbij
thermische energie die via water
wordt geleverd om te worden ge-
bruikt voor ruimteverwarming en/of
verwarming van tapwater. Deze
warmte moet via een tussenschakel,
een leidingstelsel met bijbehoren tus-
sen de productie-installatie of bron
en de binneninstallatie, aan een ver-
bruiker worden afgeleverd. En die
verbruiker is weer ofwel 1. een klein-
verbruiker, ofwel 2. een (groot)ver-
bruiker die aan kleinverbruikers
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doorlevert en tegelijkertijd verhuur-
der of VvE van die kleinverbruikers
is. Is aan al deze eisen voldaan, dan is
de Warmtewet van toepassing. Al-
thans, als de uitzondering die we
hieronder beschrijven zich niet voor-
doet.

2.2. Uitzondering: maar niet als
de levering van warmte
geschiedt door een leverancier
die ook verhuurder van de
verbruiker is, of een VvE (of
vergelijkbaar) waar de
verbruiker lid van is

De Warmtewet geldt volgens het
tweede zinsdeel van artikel 1a
Warmtewet niet als de leverancier
ook verhuurder is van de kleinverbrui-
ker, of een VvE is, waarvan de klein-
verbruiker lid is. Het gaat dan om de
verhouding tussen die kleinverbrui-
ker en zijn verhuurder of VvE; daar-
op is de Warmtewet niet van toepas-
sing, maar het huur- of VvE-recht
wel. Zoals we hierna zullen zien,
geldt de Warmtewet weer wel voor
de verhouding tussen de (door)leve-
rende verhuurder of VvE en diens le-
verancier als hij warmte inkoopt op
een centrale aansluiting (om die dus
vervolgens door te leveren). Om het
makkelijk te maken…

Gezien het feit dat vrijwel elke discus-
sie op dit punt zich afspeelt waar het
gaat om – levering van warmte en –
huur,14 laten we de VvE even buiten
beschouwing. Het gaat dan dus om
de vraag of de ‘leverancier’ en ‘ver-
huurder’ van een kleinverbruiker een
en dezelfde (natuurlijke of
rechts)persoon zijn. Voor wat betreft
die eerste term: vanzelfsprekend moet
er bij warmtelevering iemand zijn die
de warmte ook daadwerkelijk levert.
Ofwel: ervoor zorgt dat de warmte
ook echt de binneninstallatie van
verbruikers instroomt. Dat is de leve-
rancier, gedefinieerd in de Warmte-
wet als ‘een persoon die zich bezig-
houdt met de levering van warmte’.
Bepalen wie leverancier is lijkt echter
makkelijker dan het is. In de praktijk
zijn bij levering namelijk vaak meer-
dere partijen betrokken, en ontstaat
er regelmatig discussie over de vraag
welke partij leverancier is. De ACM
hanteert hier dan ook het aloude
adagium: wie (precies) leverancier is,
moet blijken uit de feiten en omstan-
digheden. In ieder geval is niet door-
slaggevend of de betreffende partij

contractuele afspraken heeft gemaakt
over de levering van warmte.15

Vervolgens is het dus de vraag of de
leverancier ook verhuurder16 van de
betreffende kleinverbruiker is. Een
‘verhuurder’ is volgens de Warmte-
wet ‘een eigenaar van een voor ver-
huur bestemde woonruimte of be-
drijfsruimte in Nederland, of degene
die door die eigenaar gevolmachtigd
is namens hem op te treden’. Het gaat
hier dus om een (natuurlijke of
rechts)persoon die eigenaar is/het
eigendom (artikel 5:1 BW) heeft van
woningen of bedrijfsruimtes die hij
verhuurt (of een partij die gevolmach-
tigd is namens hem op te treden). Is
deze persoon tevens de leverancier
van de betreffende huurder/kleinver-
bruiker, dan geldt de Warmtewet
– voor het overgrote deel17 – niet in
de verhouding tussen verhuurder/le-
verancier en huurder/kleinverbruiker.
De reden hiervoor is te vinden in de
gedachte van bescherming van (gebon-
den) verbruikers achter de Warmte-
wet. Bij analyse van een eerdere versie
van de Warmtewet bleek namelijk dat
de bescherming die het huurrecht
biedt aan huurders die warmte afne-
men van hun verhuurder, op het
overgrote deel van de punten waarop
de Warmtewet bescherming biedt
gelijksoortig is. De door het huur-
recht geboden bescherming is welis-
waar niet volledig identiek aan de
bescherming die de Warmtewet
kleinverbruikers biedt, maar de doe-
len die worden nagestreefd met de
instrumenten van de Warmtewet,
worden voor deze categorie huurders
volgens de wetgever ook bereikt via
het huurrecht.18 Daarom is de
Warmtewet niet van toepassing op de
levering van warmte door verhuur-
ders/leveranciers aan diens huur-
ders/kleinverbruikers.

Maar zoals hiervoor al opgemerkt,
kan de Warmtewet weer wel van
toepassing zijn op de verhouding
tussen de doorleverende verhuurder
en diens leverancier. Dat is het geval
als deze verhuurder warmte inkoopt
op een centrale aansluiting en deze
warmte vervolgens weer doorlevert
aan kleinverbruikers/huurders. Ook
hier zit de gedachte van bescherming
van (gebonden) verbruikers achter.
Als de verhuurder warmte afneemt
van een externe leverancier en deze
vervolgens doorlevert aan zijn huur-

ders, kan hij de kosten die hij daar-
voor maakt op grond van het huur-
recht namelijk niet altijd (volledig)
doorrekenen aan zijn huurders.19 En
dat terwijl ook deze verhuurder,
aangesloten op een warmtenet, voor
zijn warmtevoorziening volledig af-
hankelijk is van de externe leverancier
‘van wie dat warmtenet is’. Ook deze
verhuurder is gebonden, en wordt
dus als ‘verbruiker’ aangemerkt en
door de Warmtewet beschermd.
Hiermee worden ook meteen, indi-
rect, de kleinverbruikers beschermd.
Als de Warmtewet geldt voor
levering aan deze doorleverende ver-
huurder, dan wordt hij beschermd
door de maximumtarieven uit de
Warmtewet. En dat werkt door in de
tarieven die de verhuurder vervolgens
in rekening mag brengen bij zijn
huurders/kleinverbruikers.20

Nog maar eens de (tussen)rekening
opmaken. Is voldaan aan de onder 2.1
besproken hoofdregel, dan is de
Warmtewet in principe van toepas-
sing. Dit lijdt echter uitzondering als
de persoon die ervoor zorgt dat de
warmte ook echt de binneninstallatie
van kleinverbruikers instroomt, te-
vens de persoon is waarvan de klein-
verbruiker huur- of bedrijfsruimte
huurt of VVE is waarvan de kleinver-
bruiker lid is. In dat geval geldt in de
verhouding kleinverbruiker–verhuur-
der/VVE de Warmtewet niet; in die
verhouding geldt het huurrecht of het
VVE-recht. Koopt diezelfde doorle-
verende verhuurder/VVE warmte via
een centrale aansluiting in van een
externe leverancier, dan is op die ver-
houding de Warmtewet wel van toe-
passing.

2.3. Warmtewet niet van
toepassing, ook als is voldaan
aan de hoofdregel en de in de
wet omschreven
uitzonderingssituatie zich niet
voordoet

Zoals ondertussen hopelijk wel duide-
lijk is, loopt de gedachte van bescher-
ming van (gebonden) verbruikers als
een rode draad door de Warmtewet.
Het belang daarvan is zo groot dat
deze gedachte, zelfs als wordt voldaan
aan de hoofdregel en de wettelijke
uitzondering niet geldt, in de weg kan
staan aan toepasselijkheid van de
Warmtewet. Zo bleek uit een recente
uitspraak van de rechtbank Gelder-
land. Daarin zette de rechtbank de
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maximumtarieven onder verwijzing
naar de redelijkheid en billijkheid
(artikel 6:2 BW) buitenspel. Reden
daarvoor was dat het hier ging om
commerciële partijen die vóór inwer-
kingtreding van de Warmtewet speci-
fieke afspraken hadden gemaakt over
de aanleg en exploitatie van een
warmtesysteem. Een partij beriep
zich op de maximumtarieven uit het
Warmtebesluit, die lager zouden zijn
dan hetgeen in de overeenkomst was
afgesproken. Volgens de rechtbank
was er in dit geval geen sprake van de
situatie waarin de maximumtarieven
de enige bescherming vormen van een
kleinverbruiker. Toepassing van de
maximumtarieven zou naar maatsta-
ven van redelijkheid en billijkheid in
dit specifieke geval onaanvaardbaar
zijn.21

Kortom: zelfs als de Warmtewet
strikt genomen van toepassing lijkt
te zijn, kan de rechter in een indivi-
dueel geval oordelen dat bepalingen
toch buiten toepassing gelaten moe-
ten worden.22 Hoewel de rechter dit
slechts in uitzonderingsgevallen zal
oordelen, illustreert het aardig hoe de
beschermingsgedachte achter de
Warmtewet een hoofdrol speelt bij
toepasselijkheid van die wet.

3. Slot
Om de eindafrekening op te maken:
de Warmtewet is van toepassing op
de levering van warmte via een
warmtenet of inpandig leidingstelsel,
aan een verbruiker. Warmte is de
thermische energie die via water
wordt geleverd om te worden ge-
bruikt voor ruimteverwarming en/of
de verwarming van tapwater. Verbrui-
kers zijn of 1. kleinverbruikers, of
2. verhuurders, VvE’s of vergelijkbare
rechtsvormen die ‘doorleveren’ aan
hun huurders of leden. Voor zover
deze verhuurders, VvE’s of vergelijk-
bare rechtsvormen warmte (door)le-
veren aan ‘hun’ huurders of leden,
geldt de Warmtewet weer niet. De
huurders of appartementseigenaren
worden namelijk (tegen hun leveran-
cier/verhuurder-VvE) beschermd
door het huurrecht of het VvE-recht.
En tot slot geldt: als de Warmtewet
op grond van het voorgaande van
toepassing lijkt te zijn, is het mogelijk
dat de rechter in een individueel geval
oordeelt dat bepalingen uit de
Warmtewet buiten toepassing moeten

worden gelaten vanwege de centrale
gedachte achter die wet.

Als de Warmtewet dan daadwerkelijk
van toepassing is, betekent dat dat
veel (strikte) eisen gelden voor de
levering van warmte. De tarieven die
in rekening mogen worden gebracht
zijn strikt gereguleerd,23 systemen
waarmee alleen warmte of koude ge-
leverd kan worden (als koude aan-
staat, kan er geen warmte worden af-
genomen) zijn verboden,24 bij ernstige
storingen moet compensatie betaald
worden25 en zo gaat het nog wel even
door.

Met de inwerkingtreding van de Wet
collectieve warmtevoorziening (ook
wel de ‘Warmtewet 2’ genoemd) zal
de huidige Warmtewet vervallen.
Wanneer dat precies zal gebeuren is
nog onduidelijk, maar dit zal naar
verwachting nog wel even duren (er
is al een flinke kans dat 1 januari 2024
niet wordt gehaald). De Warmtewet
blijft dus waarschijnlijk nog wel een
aantal jaren gelden.

Dit is de ‘hoofdverplichting’ uit de
Warmtewet en is opgenomen in artikel 2
lid 1 van diezelfde wet.
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Zo schreven de auteurs van dit artikel
onder meer de volgende artikelen over

2.

de Warmtewet: K. Meijering & J.A.
Mohuddy, ‘Gemeenten en de aanleg en
exploitatie van warmtenetten’, TBR
2019/154; E.A. van de Kuilen &
K. Meijering, ‘Gemeenten en warmtenet-
ten: faciliteren of participeren?’, VGR
2020, afl. 1, p. 35-36; K. Meijering &
H.E. Noordhoek, ‘Wijziging van de
Warmtewet: tariefregulering lage-tempe-
ratuurwarmte en WKO’s’, VGR 2020,
afl. 3, p. 105-108; K. Meijering, H.E.
Noordhoek & R.M.F. de Martines,
‘Kroniek Warmte’, TBR 2021/55; E.A.
van de Kuilen & K. Meijering, ‘Corpora-
ties, Warmtewet en huurrecht: tijd voor
een einde aan de tarievendiscussie’, VGR
2021, afl. 3, p. 106-108 en R.M.F. de
Martines, K. Meijering & S.M. Schipper,
‘De Wet gemeentelijke instrumenten
warmtetransitie en de regierol van de
gemeente’, VGR 2022, afl. 2, p. 62-64.
In de memorie van toelichting bij de
Warmtewet zoals die in 2014 voor het
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eerst in werking trad, wordt vermeld:
‘Het doel van de Warmtewet is en blijft
consumentenbescherming’. Kamerstuk-
ken II 2010/11, 32839, p. 1. Alleen wordt
in de Warmtewet niet gesproken van
‘consumenten’, maar van verbruikers
(wat een belangrijke definitie in de
Warmtewet is en we dus nog bespreken).

Of een inpandig leidingstelsel, waarover
later meer.

4.

Zie onder meer Kamerstukken II
2016/17, 34723, nr. 3, p. 3-4.
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Kamerstukken II 2002/03, 29048, nr. 3,
p. 19.
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ger, dan is de Warmtewet niet van toepas-
sing.
In de wet staat ‘of’, maar de warmte mag
natuurlijk ook ten behoeve van zowel
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ruimteverwarming als verwarming van
tapwater getransporteerd worden (om
onder de reikwijdte van de Warmtewet
te vallen).
CBb 22 februari 2016,
ECLI:NL:CBB:2016:30, gevolgd in Rb.

10.

Rotterdam 5 juli 2018,
ECLI:NL:RBROT:2018:5194 en Rb.
Rotterdam 21 april 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:3708 en
ECLI:NL:RBROT:2020:3709. N.B.
Deze uitspraken zijn gedaan onder de
Warmtewet zoals die vóór 1 juli 2019
gold, waarin warmte als volgt werd gede-
finieerd: ‘warm water of tapwater be-
stemd voor ruimteverwarming, sanitaire
doeleinden en huishoudelijk gebruik’.
In de huidige Warmtewet wordt nog
steeds uitgegaan van een definitie die is
gebaseerd op het ‘doel’ waarmee de
warmte wordt geleverd (al wordt nu de
term ‘ten behoeve van’ in plaats van ‘be-
stemd voor’ gebruikt).
Met deze grens heeft de wetgever willen
aansluiten bij het verbruik dat bij een

11.

huishouden te verwachten valt, zie:
Kamerstukken II 2010/11, 32839, nr. 3,
p. 2.
Dit kan bijvoorbeeld een coöperatie zijn.12.
Zie hierover: K. Meijering, H.E.
Noordhoek & R.M.F. de Martines,

13.

‘Kroniek Warmte’, TBR 2021/55, onder
‘3.4 Demarcatie’.
Zie bijv. E.A. van de Kuilen &
K. Meijering, ‘Corporaties, Warmtewet

14.

en huurrecht: tijd voor een einde aan de
tarievendiscussie’, VGR 2021, afl. 3,
p. 106-108 en HR 21 januari 2022,
ECLI:NL:HR:2022:61 (Acantus).
‘Leidraad verplichtingen voor de warm-
televerancier’, ACM, 2 november 2020,

15.

p. 14. Voor een beschrijving van enkele
besluiten van de ACM over de vraag wie
leverancier is, zie: K. Meijering, H.E.
Noordhoek & R.M.F. de Martines,
‘Kroniek Warmte’, TBR 2021/55, onder
‘3.1 Wie is “leverancier”?’.
VvE is niet in de Warmtewet gedefi-
nieerd. Daarvoor wordt aangesloten bij

16.

het Burgerlijk Wetboek (artikel 5:124
e.v. BW).
Zie artikel 1a lid 2 Warmtewet. Een
aantal bepalingen blijft wel van toepas-

17.

sing op (warmteleverende) verhuurders
(en VVE’s), omdat dat verplicht is op
grond van de EED-richtlijn (Richtlijn
2012/27/EU van het Europees Parlement
en de Raad van 25 oktober 2012 betref-
fende energie-efficiëntie, tot wijziging
van Richtlijnen 2009/125/EG en
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2010/30/EU en houdende intrekking van
de Richtlijnen 2004/8/EG en
2006/32/EG (PbEU 2012, L 315). Zie
Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3,
p. 5).
Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3,
p. 6-7. Zie ook E.A. van de Kuilen &

18.

K. Meijering, ‘Corporaties, Warmtewet
en huurrecht: tijd voor een einde aan de
tarievendiscussie’, VGR 2021, afl. 3,
p. 106-108.
Kamerstukken II 2016/17, 34723, nr. 3,
p. 7. Daarbij is relevant dat de prijsbe-

19.

scherming in het huurrecht is gebaseerd

op redelijke kosten. Bij de beoordeling
van de redelijkheid van kosten worden
de kosten die de verhuurder zelf maakt
als uitgangspunt genomen.
Zie voetnoot 19.20.
Rb. Gelderland 16 maart 2022,
ECLI:NL:RBGEL:2022:1338. De

21.

rechtbank liet, omdat zij de bepalingen
betreffende maximumtarieven op deze
grond buiten toepassing liet, buiten be-
schouwing of de WKO voor het overige
strikt genomen wel valt onder het bereik
van de Warmtewet. Zo stond volgens de
rechtbank niet vast of sprake was van

een warmtenet in de zin van de Warmte-
wet, of dat het vermogen van de aanslui-
ting valt binnen het toepassingsbereik
van de Warmtewet.
Zie voor een andere uitspraak waarin dit
het geval was: Hof Arnhem-Leeuwarden

22.

1 juni 2021,
ECLI:NL:GHARL:2021:5653.
Artikel 2 lid 3 Warmtewet.23.
Besluit van de ACM van 17 januari 2020,
ACM/UIT/526057.

24.

Artikel 3a lid 1 Warmtewet.25.
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In wezen nieuwbouw,
een nieuw hoofdstuk?1

Het begrip ‘in wezen nieuwbouw’
zorgt al jaren voor discussie binnen
de fiscale vastgoedpraktijk. Op basis
van rechtspraak zijn er weliswaar een
aantal uitgangspunten neergezet,
maar deze zijn zo uiteenlopend dat
bijna elke transformatiecasus leidt tot
verschillende uitkomsten. Dit komt
de rechtszekerheid niet ten goede.
Het begrip is zeer relevant omdat het
bepaalt of een transformatie (al dan
niet) leidt tot nieuw vervaardigd on-
roerend goed voor btw-doeleinden
en tot toepassing van de vrijstelling
overdrachtsbelasting.

Vanuit de praktijk komt daarom
steeds meer een roep om handvatten
voor de interpretatie en duiding van
het begrip.

Op 3 januari 2022 is een conclusie
van advocaat-generaal (A-G) Ettema
verschenen inzake het Wollenstoffen-
fabriek-arrest waarin de A-G het be-
grip toelicht en toetst aan eerdere
uitspraken van de Hoge Raad.2 In
deze bijdrage zullen de auteurs de
conclusie van de A-G behandelen en
toelichten waarom deze conclusie
veel voor de praktijk kan betekenen.

Achtergrond
Belanghebbende heeft in drie fases
vier bouwdelen van een voormalige
wollenstoffenfabriek verkregen. Drie
van de vier delen zijn volledig ge-
sloopt en weder opgebouwd tot
nieuwbouw. Op het laatste perceel,
waar tevens een rijksmonument
stond, is een oud fabrieksgebouw
verbouwd/getransformeerd tot retail-
centrum. Deze verbouwing vond
plaats na de levering aan belangheb-
bende en kostte meer dan tien keer
de aankoopprijs.

De verbouwing/transformatie van de
fabriek tot retailcentrum bestond uit
de sloop van de binnenmuren, de
sloop van een stuk van het fabrieksge-
bouw, de bouw van een nieuw dak
met dezelfde uiterlijke kenmerken als
het oorspronkelijke dak, de bouw van
een nieuwe draagconstructie en gro-
tendeels de vernieuwing van de vloer.

Belanghebbende was van mening dat
de verkrijging van dit nieuwe retail-
centrum kwalificeerde als in wezen

nieuwbouw met als gevolg dat belang-
hebbende de samenloopvrijstelling
van de overdrachtsbelasting kon toe-
passen. Deze samenloopvrijstelling
houdt in dat samenloop tussen btw
en overdrachtsbelasting moet worden
voorkomen bij nieuw vervaardigde
objecten die nog niet of in beperkte
periode in gebruik zijn genomen. De
inspecteur was het niet eens met de
stelling die ingenomen was door be-
langhebbende. Volgens de inspecteur
was niet sprake van in wezen nieuw-
bouw als gevolg waarvan de samen-
loopvrijstelling niet toepasbaar was.

Het geschil
In de procedure staat de vraag cen-
traal of de verkrijging door belangheb-
bende is vrijgesteld van overdrachts-
belasting en met name of sprake was
van een met btw belaste levering van
een nieuw vervaardigd goed. Het
nieuwe vervaardigde goed, ook wel
in wezen nieuwbouw, zou volgens
belanghebbende zijn ontstaan door
de aanzienlijke verbouwingswerk-
zaamheden.

Volgens de rechtbank is aan belang-
hebbende een nieuw vervaardigd
goed geleverd, dus van rechtswege
belast met btw en vrijgesteld van
overdrachtsbelasting. Dit leidt de
rechtbank af uit de feiten dat de bin-
nenmuren zijn gesloopt, die tevens
een draagfunctie hadden, een nieuwe
stalen draagconstructie is geplaatst,
fundering is aangepast en bepaalde
buitenmuren zijn gesloopt. Gezien
de aard en omvang van de werkzaam-
heden heeft volgens de rechtbank in
wezen nieuwbouw plaatsgevonden.
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