
In de jurisprudentie heb ik één ander
verzoek om herziening kunnen vin-
den dat is gestoeld op PFAS als no-
vum.8 Ook daar werd niet voldaan
aan de voorwaarden voor een verzoek
om herziening, waardoor het verzoek
moest worden afgewezen. De desbe-
treffende Verzoekers hadden de Afde-
ling verzocht een uitspraak uit 2019
te herzien over het inpassingsplan
‘Windpark N33’.9 Verzoekers voer-
den aan dat jurisprudentie en regelge-
ving over onder meer PFAS ten on-
rechte niet waren betrokken in de
uitspraak en wezen op het tijdelijk
handelingskader PFAS. Volgens de
Afdeling kon dit echter niet tot her-
ziening leiden, omdat het tijdelijk
handelingskader PFAS dateerde van
na de Afdelingsuitspraak uit 2019.
Naast PFAS lagen er ook allerlei an-
dere gestelde nova ten grondslag aan
het verzoek om herziening, maar die
mochten evenmin baten.

Afsluitend
Of een verzoek om herziening zal
slagen, is uiteraard altijd afhankelijk
van de feiten en omstandigheden. Uit
de hier besproken uitspraak blijkt dat
een verzoek waarbij PFAS wordt

opgevoerd als novum, vermoedelijk
niet snel zal slagen vanwege de (ver-
onderstelde) algemene bekendheid
van PFAS. In de vastgoedpraktijk
komt daar nog bij dat voorafgaand
aan bouwen onderzoek naar de staat
van de bodem dient te worden ver-
richt. Ik sluit echter niet uit dat nog
meer uitspraken zullen volgen waarin
om herziening van een uitspraak is
verzocht vanwege PFAS. Naarmate
de tijd verstrijkt, zal de slagingskans
van een herzieningsverzoek dat is ge-
baseerd op PFAS als novum vermoe-
delijk afnemen. Immers, in juli 2019
werd het Tijdelijk Handelingskader
PFAS geïntroduceerd, wat PFAS na-
tionale bekendheid gaf.

ABRvS 12 november 2014,
ECLI:NL:RVS:2014:4074.
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Natuur die zich ontwikkelt in het dyna-
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anderzijds zout water. Het getij speelt
hier een belangrijke rol in.
Verzoeker heeft in dit kader eerder ver-
zocht om een voorlopige voorziening
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om te voorkomen dat op korte termijn
zou worden gestart met de ontpolderings-
werkzaamheden. De Afdeling heeft dit
verzoek afgewezen, omdat zij het risico

op verontreiniging van de bodem van de
Hedwigepolder en andere nadelige gevol-
gen voor het milieu als gevolg van de
PFAS-concentraties in het instromende
water als beperkt beoordeelde. Daar
stond tegenover het belang van de plan-
ning van de ontpoldering en het gecon-
troleerd onder water laten lopen, waar-
aan volgens de Afdeling veel gewicht
moest worden toegekend. Zie ABRvS
(vzr.) 26 juni 2022,
ECLI:NL:RVS:2022:1780.
Zie bijvoorbeeld ABRvS 7 april 2021,
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Artikel 8 lid 2 en 4 van de Woningwet
en (doorgaans) artikel 2.1.5 van de lokale
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bouwverordening. Ook artikel 2.4 van
de Regeling omgevingsrecht is van be-
lang, op grond waarvan het onderzoeks-
rapport naar de staat van de bodem bij
de aanvraag van een omgevingsvergun-
ning voor de activiteit bouwen moet
worden gevoegd.
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De meet- en
meterverplichting bij
warmte1

Een – volgens het Klimaatakkoord
veel te klein – deel van de Nederland-
se huishoudens is aangesloten op een
warmtenet om in hun warmtebehoef-
te te voorzien. Het gaat daarbij niet
alleen om ‘stadsnetten’, maar bijvoor-
beeld ook om kleinere netten waarbij
gebruik wordt gemaakt van warmte-
en koudeopslag (WKO).

Voor de levering van warmte is de
Warmtewet een belangrijk kader. Is
deze wet van toepassing,2 dan geldt
voor de (warmte)leverancier3 bij de
levering van warmte aan verbruikers4

een flink aantal verplichtingen. Een
van die verplichtingen, opgenomen
in art. 8 lid 2 Warmtewet, is dat de
leverancier bij elke verbruiker een
individuele meter moet installeren.

Daarmee meet de leverancier hoeveel
warmte op het overdrachtspunt (hier
komen we later op terug) wordt gele-
verd, en weet hij (dus) wat er in reke-
ning gebracht mag worden. Klinkt
logisch, toch? We weten allemaal niet
anders dan dat ook bij elke gas- en
elektriciteitsaansluiting een meter zit,
en hoe moeten we anders weten hoe-
veel we hebben afgenomen (en dus:
moeten betalen)?

Toch ligt dit bij warmte niet altijd
voor de hand, en komt het voor dat
verbruikers geen individuele meter
hebben.5 Een belangrijke reden daar-
voor is dat leveranciers bij warmte
soms alleen een gebruiksonafhanke-
lijk tarief (ook wel: vastrecht), en dus
niet ook een gebruiksafhankelijk ta-
rief (een bedrag per geleverde GJ, ook
wel: variabel tarief), in rekening (mo-
gen) brengen. In deze situatie, waarbij
geen variabel tarief in rekening wordt
gebracht en de leverancier dus niet
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hoeft te weten hoeveel GJ er geleverd
is, valt er weinig te meten en zal er
vast geen individuele meter geplaatst
hoeven worden, zou je denken. Toch
ligt dit anders. Want waar de Warm-
tewet eerst nog redelijk wat uitzonde-
ringen bevatte op de verplichting
voor leveranciers om individuele me-
ters ter beschikking te stellen, is dit
met de implementatie van de Europe-
se Richtlijn 2018/2002/EU (hierna:
Richtlijn) in de Warmtewet op
25 oktober 2020 veel beperkter gewor-
den.

In dit artikel gaan we in op de wijzi-
gingen die op grond van de Richtlijn
zijn doorgevoerd en bespreken we de
eisen die voor leveranciers voortvloei-
en uit de Warmtewet – en kort nog
wat andere regelgeving – waar het
gaat om het ter beschikking stellen
van individuele meters. We beginnen
echter met een korte toelichting op
een aantal punten die helpen bij het
begrip van die eisen.

Meten (en meters) op het
overdrachtspunt

Geleverde warmte wordt op het
overdrachtspunt gemeten. Om uit te
kunnen leggen wat dit inhoudt, moe-
ten we naar de basis: de Warmtewet
en de daarin gebruikte termen/defini-
ties.
Voor toepasselijkheid van de Warm-
tewet is – kort samengevat6 – het
volgende vereist: er moet sprake zijn
van levering van warmte door een le-
verancier aan verbruikers. In dit korte
zinnetje staan vier Warmtewet-defini-
ties: ‘levering van warmte’, ‘warmte’,
‘leverancier’ en ‘verbruiker’. De bete-
kenis van de laatste twee staat in
voetnoot 3 en 4 van dit artikel. Reste-
ren ‘levering van warmte’ en ‘warm-
te’. Om met ‘levering van warmte’ te
beginnen. Dit is in de Warmtewet
gedefinieerd als ‘de aflevering van
warmte aan verbruikers’. Uit de par-
lementaire geschiedenis volgt dat het
hierbij gaat om het fysiek beschikbaar
stellen van warmte aan verbruikers
op het overdrachtspunt, ofwel: het
punt waar het warmtenet of de inpan-
dige installatie in de binneninstallatie
overgaat.7 Als een verbruiker een in-
dividuele warmtepomp heeft ligt dit
punt overigens vóór die warmte-
pomp; die hoort namelijk bij de bin-
neninstallatie.8

Ten slotte moet op het overdrachts-
punt dus ‘warmte’ afgeleverd worden.

Warmte betekent in de Warmtewet
‘thermische energie die ten behoeve
van ruimteverwarming of verwar-
ming van tapwater wordt geleverd
door middel van transport van water’.
Het gaat dus om de thermische ener-
gie die door middel van water wordt
getransporteerd. En dan gaat het om
het doel waarmee die thermische
energie wordt getransporteerd: het
transport moet plaatsvinden ten be-
hoeve van ruimteverwarming en/of
verwarming van tapwater. Wordt
thermische energie met dat doel door
middel van water getransporteerd,
dan is sprake van warmte. Ook
‘bronwarmte’,9 ofwel: (zeer) lage-
temperatuurwarmte die een verbrui-
ker nog moet opwaarderen (met een
warmtepomp) voordat het geschikt
is voor voornoemd gebruik, is
‘warmte’ in de zin van de Warmte-
wet.10

Maar waarom leggen we dit eigenlijk
allemaal uit? In de eerste plaats om
helder krijgen wat (warmte) en waar
(overdrachtspunt) een leverancier op
grond van de Warmtewet moet me-
ten. Ten tweede omdat dit relevant is
voor de situatie die we in de inleiding
al aanhaalden, waarbij leveranciers
geen variabel tarief in rekening bren-
gen en dus niet hoeven te weten hoe-
veel GJ op het overdrachtspunt aan
de verbruiker wordt geleverd. Deze
wijze van tarifering is bij levering van
bronwarmte per 1 januari 202011 ver-
plicht. Leveranciers mogen bij de
levering van bronwarmte dus geen
variabel tarief in rekening brengen.12

Daar staat echter tegenover dat ver-
bruikers de geleverde (bron)warmte
zelf nog naar een hogere temperatuur
moeten opwaarderen voordat het ge-
schikt is om tapwater en/of ruimtes
te verwarmen. Daarvoor moeten zij
doorgaans voor eigen rekening een
warmtepomp aanschaffen of huren
en ook de (elektra)kosten die bij een
warmtepomp horen, komen voor re-
kening van de verbruikers. In onder-
staande afbeelding is dit schematisch
weergegeven, waarbij de meter (M)
op het overdrachtspunt zit: 

 

Hoewel leveranciers bij de levering
van bronwarmte het verbruik dus niet
hoeven te meten om te weten wat ze
bij verbruikers in rekening mogen
brengen, moeten ze sinds 25 oktober
2020 in principe toch bij elke verbrui-
ker een individuele meter plaatsen.
Sinds de implementatie van de Richt-
lijn c.q. wijziging van de Warmtewet
op die datum zijn er namelijk veel
minder situaties waarin mag worden
afgezien van het plaatsen van zo’n
meter. We zullen hierna eerst uiteen-
zetten wat er gold voor de wijziging,
en daarna welke regels er nu gelden.

Situatie voor de wijziging
Bij de totstandkoming van de verschil-
lende ‘versies’ van de Warmtewet13 is
veel gesproken over de wijze waarop
– de omvang van – de door verbrui-
kers afgenomen warmte wordt vastge-
steld. Kort samengevat is de uitkomst
daarvan dat het verbruik mag worden
vastgesteld via (individuele) meters,
warmtekostenverdelers of een kosten-
verdeelsystematiek, zo volgt uit art. 8
en 8a Warmtewet. Het is daarbij aan
de leverancier om – door middel van
verhuur (art. 8 Warmtewet) – een
meter of warmtekostenverdelers ter
beschikking te stellen en te installe-
ren.

Tot 25 oktober 2020 stonden in art. 8
lid 2 (oud) Warmtewet vier situaties
waarin een leverancier een individuele
meter ter beschikking moet stellen.
Dat was het geval als een:
– nieuwe aansluiting in een nieuw

gebouw werd gemaakt (sub c,
oud);

– gebouw ingrijpend werd gereno-
veerd (sub d, oud);

– verbruiker om het plaatsen van
de meter had gevraagd, tenzij
het installeren van een indivi-
duele meter ‘technisch onmoge-
lijk of financieel niet redelijk’ is
(sub a, oud). Van belang daarbij
is nog dat die nieuwe individuele
meter het actuele warmtegebruik
moest kunnen weergeven en in-
formatie moest kunnen geven
over de tijd waarin sprake was
van daadwerkelijk verbruik;

– meter werd vervangen, tenzij dat
‘technisch onmogelijk is of niet
kostenefficiënt is in verhouding
tot de geraamde potentiële bespa-
ringen op lange termijn’ (sub b,
oud).
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Uit art. 8 lid 2 Warmtewet (oud)
volgde dus dat in gebouwen die na
inwerkingtreding van de Warmtewet
op 1 januari 2014 zijn gerealiseerd en
aangesloten zijn op een warmtenet
(‘nieuwe gebouwen’), individuele
meters moesten worden geplaatst. Bij
gebouwen van voor die datum (‘oude
gebouwen’) gold de verplichting om
een individuele meter te plaatsen
– buiten de situatie van renovatie of
vervangen van meters – alleen als
verbruikers om een meter vroegen.
En ook dan niet altijd, want als het
plaatsen technisch onmogelijk of
financieel niet redelijk was,14 gold de
verplichting (toch) niet. Een goed
voorbeeld van die situatie is de zaak
DeSniep. In die zaak heeft de ACM
vastgesteld dat de leverancier wonin-
gen van vóór 1 januari 2014 alleen van
een individuele meter hoeft te voor-
zien als de verbruiker daarom had
gevraagd. Alle woningen van na 1 ja-
nuari 2014 dienden volgens de ACM
echter (wel) een individuele meter te
krijgen. Dat het technisch mogelijk
was om die meters te plaatsen was
daarbij overigens niet in geschil, en
de ACM ging niet mee in het betoog
van leverancier dat de kosten voor
het plaatsen van meters zo hoog zijn
dat dit financieel onredelijk is.15

Implementatie van de
gewijzigde EU-richtlijn
energie-efficiëntie

Op 25 oktober 2020 is de tekst van
art. 8 lid 2 Warmtewet gewijzigd.
Hierin staan nu geen situaties meer
waarin de verplichting om een meter
te plaatsen geldt, maar is alleen die
verplichting zelf opgenomen. Deze
wijziging komt voort uit de Richtlijn.
Met de Richtlijn is Richtlijn
2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie gewijzigd. Idee achter de
Richtlijn is dat energie kan worden
bespaard als consumenten goede in-
formatie hebben over hun actuele
energieverbruik.16 Met de wijziging
zijn de regels over het meten van
verbruik van warmte aangescherpt
(zie art. 9bis, 9ter en 9quater Richt-
lijn).

Uit art. 8 lid 2 Warmtewet volgt sinds
25 oktober 2020 dus een algemene
verplichting tot het plaatsen van indi-
viduele meters. Het gaat om het
plaatsen van individuele meters die
het actuele warmteverbruik kunnen
weergeven. De eerder geldende uit-

zonderingen zijn vervallen. De
minister heeft dit als volgt samenge-
vat:

‘de wijziging van (…) artikel 8, twee-
de lid, van de Warmtewet houdt in
dat voorheen eindafnemers de be-
schikking kregen over meters indien
dit technisch mogelijk en financieel
redelijk is en dat nu eindafnemers al-
tijd een meter ter beschikking gesteld
krijgen (…)’.17

Bij de wijziging is geen overgangs-
recht opgenomen. Of het nu dus gaat
om woningen van voor of na 1 janua-
ri 2014, er wel of geen verzoek van
de verbruiker is en of het plaatsen van
meters al dan niet technisch onmoge-
lijk of financieel niet redelijk is, sinds
25 oktober 2020 zijn leveranciers
– ook als dat eerder niet zo was –
verplicht om ervoor te zorgen dat bij
elke aansluiting op een warmtenet een
individuele meter is geplaatst die het
actuele warmteverbruik kan weerge-
ven. Zo heeft de ACM in het besluit
op bezwaar in de zaak Duindorp
overwogen dat het tijdstip waarop de
aansluitingen zijn gerealiseerd niet
meer relevant is en dat het niet meer
noodzakelijk is dat verbruikers een
verzoek hebben gedaan. De leveran-
cier moet in beginsel aan al haar ver-
bruikers een individuele meter ter
beschikking stellen, aldus de ACM.18

Specifieke regels voor
appartementen en
multifunctioneel gebouw

Bestaat er dan geen enkele uitzonde-
ring meer? Jawel, in art. 8 lid 11-14
Warmtewet staat een specifieke
regeling voor het meten van warmte-
verbruik in de eenheden in een appar-
tementengebouw of een multifunctio-
neelgebouw. Een leverancier hoeft in
de afzonderlijke eenheden die deel
uitmaken van een appartementenge-
bouw of multifunctioneel gebouw
alleen individuele meters te installeren
als dat technisch haalbaar en kosten-
efficiënt is. In art. 8 lid 14 Warmtewet
is daarbij bepaald dat de installatie
van een individuele meter in elk geval
technisch haalbaar en kostenefficiënt
is als een bestaande meter wordt ver-
vangen, een nieuwe aansluiting wordt
gemaakt in een nieuw gebouw en als
een gebouw ingrijpend wordt gereno-
veerd. Voor eenheden in appartemen-
ten- en multifunctionele gebouwen
zien we dus dezelfde situaties waarin

een individuele meter (in ieder geval)
verplicht is, terugkomen als voorheen
in art. 8 lid 2 (oud) voor alle warmte-
aansluitingen waren opgenomen. Hoe
in andere situaties de technische
haalbaarheid en kostenefficiëntie
moet worden beoordeeld, volgt uit
art. 8a van het Besluit op afstand uit-
leesbare meetinrichtingen. Hierbij is
onder meer van belang in hoeverre
de meting een goede weergave geeft
van het eigen verbruik en in hoeverre
de eindgebruiker invloed kan uitoefe-
nen op het warmte-koudegebruik.

Is de installatie van individuele meters
echter niet technisch haalbaar en/of
kostenefficiënt, dan moet de leveran-
cier warmtekostenverdelers installe-
ren. Is ook dat niet kostenefficiënt,
dan mag de leverancier een andere
kostenefficiënte methode voor de
meting van het warmteverbruik han-
teren. En ten slotte: kan er echt niet
kostenefficiënt worden gemeten, dan
mag de leverancier de in rekening te
brengen kosten baseren op een kos-
tenverdeelsystematiek (art. 8a lid 2
Warmtewet).

Gefaseerde invoering
‘slimme meters’

De aanscherping van de regels op
Europees niveau ziet ook op het in-
voeren van op afstand uitleesbare
meetinrichtingen (slimme meters).
Uit het op 25 oktober 2020 gewijzig-
de art. 8 lid 3 Warmtewet volgt dat
als er een (nieuwe) meter wordt
geïnstalleerd, die op afstand uitlees-
baar moet zijn.19 Voorzien is dat deze
bepaling per 2027 opnieuw wijzigt
en op dat moment alle meters moeten
zijn vervangen of aangepast zodat het
op afstand uitleesbare meters zijn,
tenzij dat niet kostenefficiënt is.20 De
wetgever heeft al opgemerkt dat de
uitzonderingssituatie zich weinig
voor zal doen. Er zullen specifiekere
omstandigheden moeten zijn dan het
feit dat de geïnstalleerde meters nog
niet zijn afgeschreven.21

Verbruikers kunnen overigens altijd
verzoeken een meter, waarbij dat wel
mogelijk is, niet op afstand uit te le-
zen. De leverancier zal dan aan dat
verzoek moeten voldoen (art. 8 lid 4
Warmtewet).
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Zelfde regeling voor
grootverbruikers en in de
Wet collectieve
warmtevoorziening

Hiervoor hebben we de nieuwe rege-
ling voor het plaatsen van individuele
meters uit de Warmtewet uiteengezet.
De Warmtewet geldt echter alleen bij
levering van warmte door een leveran-
cier aan verbruikers.

In art. 6a van de Wet uitvoering EU-
handelingen energie-efficiëntie (hier-
na: Wet UEE) staat echter vrijwel
dezelfde regeling voor wat in die wet
heten ‘eindafnemers van warmte’. Dit
zijn alle eindafnemers van warmte,
ofwel: natuurlijke of rechtspersonen
die ‘voor zichzelf’ afnemen, en niet
afnemen om (door) te leveren, die
geen verbruiker zijn als bedoeld in
art. 1 Warmtewet (zie art. 6a lid 1
onder a Wet UEE). Ook bij deze af-
nemers van warmte (niet zijnde ver-
bruikers als bedoeld in de Warmte-
wet) is een leverancier verplicht indi-
viduele meters te plaatsen, tenzij de
uitzondering voor eenheden in een
appartementen- of multifunctioneel
gebouw van toepassing is. En ook
hier geldt de gefaseerde invoering van
‘slimme meters’.

Verder is van belang dat er een wet
in de maak is die de Warmtewet moet
gaan vervangen: de Wet collectieve
warmtevoorziening (hierna: Wcw).
Zeer waarschijnlijk zal hierin dezelfde
regeling voor het plaatsen van indivi-
duele meters worden opgenomen als
nu in de Warmtewet staat. Die rege-
ling betreft immers implementatie van
Europees recht. In de consultatiever-
sie van de Wcw22 zijn de regels over
het ter beschikking stellen van indivi-
duele meters opgenomen in art. 2.24
en 2.25.

Afsluiting
Met de wijziging van de Warmtewet
van 25 oktober 2020 zijn de regels
voor leveranciers over het ter beschik-
king stellen van individuele meters
flink aangescherpt. Bij grondgebon-
den woningen, bestaand of nieuw,
geldt geen enkele uitzondering meer;
daar moet altijd een individuele meter
geïnstalleerd worden. In de praktijk
levert deze toch wel vrij absolute
verplichting veel vragen op, en dan
vooral bij de levering van bronwarm-
te. Op grond van de Warmtewet
moeten leveranciers namelijk indivi-

duele meters op het overdrachtspunt
installeren, ook als zij bronwarmte
leveren. Dit terwijl diezelfde leveran-
cier geen variabel tarief/bedrag per
GJ in rekening mag brengen en ver-
bruikers de warmte zelf nog naar een
hogere temperatuur moeten opwaar-
deren voordat het geschikt is om
tapwater en/of ruimtes te verwarmen.

De rechtbank Rotterdam merkte al
op dat kan worden betwijfeld of het
plaatsen van individuele meters in dit
soort gevallen kostenefficiënt is,23

maar die uitzondering geldt sinds
25 oktober 2020 niet meer. In het be-
sluit op bezwaar in de zaak Duindorp
wees de ACM erop dat het meten van
de geleverde warmte volgens haar
toch wel toegevoegde waarde had. De
ACM wijst erop dat verbruikers
hierdoor kunnen controleren of het
door de ACM vastgestelde maximum-
leveringstarief is overschreden en
maatregelen kunnen nemen om hun
energieverbruik terug te dringen.24

Zoals wij echter al hebben toegelicht,
kan voor bronwarmte (met uitzonde-
ring van het overgangsrecht) sinds de
wijziging van de Warmtewet per
1 januari 2020 geen variabel tarief
meer in rekening worden gebracht.
Voor controle of het maximumtarief
is overschreden, is een meter dus al-
leen relevant bij andere warmtecate-
gorieën of als het overgangsrecht nog
van toepassing is.

Bovendien hebben verbruikers met
het meten van bronwarmte op het
overdrachtspunt (in de hiervoor op-
genomen afbeelding bij M) geen vol-
ledig overzicht van de energie die zij
gebruiken voor hun verwarming.
Ook als er weinig bronwarmte (in de
afbeelding B) wordt gemeten, kan
zich een niet-energiezuinige situatie
voordoen. Het kan immers zo zijn
dat de warmtepomp niet efficiënt
werkt en relatief veel elektriciteit ge-
bruikt (in de afbeelding A). En dat
elektriciteitsverbruik wordt door-
gaans niet afzonderlijk gemeten. Het
doel van de Richtlijn, het besparen
van energie door inzicht in het ver-
bruik, wordt met alleen het meten
van bronwarmte op het overdrachts-
punt, waartoe de Warmtewet ver-
plicht, dus niet optimaal gediend.
Voor een verbruiker zou het logi-
scher en dienstiger zijn als hij (cen-
traal) kan zien wat hij aan bronwarm-
te en elektriciteit afneemt om in zijn

warmtebehoefte te voorzien; zo krijgt
hij een volledig(er) inzicht in de
energie die hij verbruikt om in zijn
warmtebehoefte te voorzien, en zou
hij daarop eventueel zijn gedrag kun-
nen afstemmen. Helaas blijkt uit de
consultatieversie van de Wcw niet dat
deze situatie wordt ‘opgelost’.
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wet (art. 1 lid 1) ‘een persoon die zich
bezighoudt met de levering van warmte’.

3.

Een ‘verbruiker’ is volgens de Warmte-
wet (art. 1 lid 1) ‘een persoon die warmte

4.

afneemt van een warmtenet of een inpan-
dig leidingstelsel en: (i) een individuele
aansluiting heeft van maximaal 100 kilo-
watt, of (ii) een centrale aansluiting heeft,
warmte levert aan een verbruiker als be-
doeld onder i en tevens: 1° optreedt als
verhuurder voor een verbruiker als be-
doeld onder i, of 2° een vereniging van
eigenaars of een daarmee vergelijkbare
rechtsvorm is waarbij een verbruiker als
bedoeld onder i is aangesloten’.
Zie bijv. het besluit van de ACM van
25 september 2017, met kenmerk

5.

ACM/DE/2017/204067_OV (De Sniep)
en het besluit van de ACM van 1 juni
2022, met kenmerk ACM/UIT/579025
(Vestia).
Zie hierover uitgebreider het hiervoor al
aangehaalde R.M.F. de Martines &

6.

K. Meijering, ‘Wanneer is de Warmtewet
van toepassing?’, VGR 2022, afl. 3,
p. 101-104.
Kamerstukken II 2002/03, 29048, nr. 3,
p. 19.

7.

Rb. Rotterdam 23 april 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:3708, r.o. 5.1
en 5.2.

8.

Dit is warmte als bedoeld in art. 5 lid (2
en) 7 Warmtewet jo. art. 1a lid 1 onder c

9.

Warmtebesluit (‘warmte met een tempe-
ratuur die niet direct geschikt is voor
ruimteverwarming en verwarming van
tapwater’).
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.
NB Dit geldt niet als het overgangsrecht
van toepassing is. Zie hierover

11.

K. Meijering & H.E. Noordhoek, ‘Wij-
ziging van de Warmtewet: tariefregule-
ring lagetemperatuurwarmte en WKO’s’,
VGR 2020, afl. 3, p. 105-108.
Zie art. 4 lid 1 onder b Warmtebesluit.12.
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Na inwerkingtreding van de Warmtewet
op 1 januari 2014 is deze wet, naast een

13.

aantal wat kleinere wijzigingen, twee
keer ingrijpend gewijzigd: per 1 juli 2019
en per 1 januari 2020.
Zie ook Rb. Rotterdam 23 april 2020,
ECLI:NL:RBROT:2020:3708, r.o. 6.2
en 6.3 (De Sniep).

14.

Zie het besluit van de ACM van 23 okto-
ber 2020, met kenmerk
ACM/UIT/537875.

15.

Zie nr. 8 van de considerans van Richtlijn
2012/27/EU.

16.

Kamerstukken II 2019/20, 35292, nr. 6,
p. 3.

17.

Besluit van de ACM van 11 oktober
2022, met kenmerk ACM/UIT/584575,
randnr. 35 en 36.

18.

Voorheen gold dat een verbruiker dit
kon weigeren, waarna de leverancier een
niet-uitleesbare meter moest installeren.

19.

Zie art. 45a van de Wet van 10 juni 2020
tot wijziging van de Wet implementatie

20.

EU-richtlijnen energie-efficiëntie en de
Warmtewet in verband met de implemen-
tatie van richtlijn 2018/2002/EU betref-
fende energie-efficiëntie, en de toelich-

ting daarbij (Kamerstukken II 2019/20,
35292, nr. 2 en 3).
Kamerstukken II 2019/20, 35292, nr. 3,
p. 18 en 19.

21.

Zie hierover onze uitgave over de consul-
tatieversie van de Wcw, te downloaden

22.

op https://warmtenetwerk.nl/wp-con-
tent/uploads/Warmtewet-2-de-consulta-
tieversie-in-kort-bestek.pdf.
Rb. Rotterdam 26 juli 2022,
ECLI:NL:RBROT:2022:6264, r.o. 15.2.

23.

Besluit van de ACM van 11 oktober
2022, met kenmerk ACM/UIT/584575,
randnr. 39.

24.

Financieel recht

Sanne Hebbink-Swinkels
Dirkzwager

Rutger Fabritius
Dirkzwager

De Label C-verplichting
en de impact op de
bancaire (LMA-)
financiering

1. Inleiding
Zoals voor velen inmiddels bekend
is gaat per 1 januari 2023 de zoge-
noemde Label C-verplichting voor
kantoorpanden in. In dit artikel leg-
gen we eerst kort uit wat de Label C-
verplichting inhoudt. Daarna beste-
den we met name aandacht aan de
gevolgen voor de financiering van
kantoorpanden wanneer per 1 januari
2023 niet aan de Label C-verplichting
wordt voldaan. Die gevolgen kunnen

namelijk groot zijn, wat niet bij
iedereen op het netvlies zal staan.

2. De Label C-verplichting
Sinds 17 oktober 2018 is in arti-
kel 5.11 van het Bouwbesluit 2012 de
zogenoemde Label C-verplichting
geregeld. Deze verplichting houdt in
dat het verboden is om na 1 januari
2023 een kantoorgebouw te gebrui-
ken zonder energielabel C of beter.
In 2018 klonk de Label C-verplich-
ting nog ver weg, maar inmiddels is
het 2023 en komt in de media steeds
vaker naar voren dat een groot deel
van de kantoorpanden in Nederland
nog niet voldoet. In oktober 2022
schreef minister De Jonge nog dat hij
verwachtte dat op 1 januari 2023
slechts ‘ruim de helft’ aan de Label C-
verplichting zal kunnen voldoen.1

De Label C-verplichting is niet van
toepassing op alle kantoorgebouwen.
Ten eerste moet sprake zijn van een
kantoorgebouw in de zin van het
Bouwbesluit 2012. Een kantoorge-
bouw is een: gebouw of gedeelte
daarvan met uitsluitend een of meer
kantoorfuncties en nevenfuncties
daarvan. Verder bevat artikel 5.11
van het Bouwbesluit 2012 drie uitzon-
deringen in lid 2, 3 en 4. Op grond
van lid 2 vallen kantoorgebouwen
niet onder de Label C-verplichting
wanneer de gebruiksoppervlakte aan
kantoorfuncties kleiner is dan 50%
van de totale gebruiksoppervlakte aan
gebruiksfuncties van het gebouw
waarvan het kantoorgebouw deel
uitmaakt. In lid 3 is bepaald dat kleine
kantoorgebouwen, met een totale ge-
bruiksoppervlakte aan kantoorfunc-
ties en nevenfuncties kleiner dan
100 m2, ook zijn uitgezonderd. In

lid 4 zijn onder verwijzing naar arti-
kel 2.2 van het Besluit energiepresta-
tie gebouwen diverse uitzonderingen
opgenomen, zoals monumenten.

2.1. Handhaving van de
Label C-verplichting

Inmiddels zijn ook de contouren van
de handhaving van de Label C-ver-
plichting zichtbaar.2 Zo zal een eige-
naar van een kantoorgebouw in de
regel eerst een aanschrijving krijgen
om binnen een termijn van 12 weken
een planning aan te leveren voor het
alsnog verkrijgen van het energielabel
C. Als geen planning wordt aangele-
verd of na afloop van de planning
alsnog niet is voldaan aan energielabel
C, dan zal het bevoegd gezag in begin-
sel tot handhaving overgaan. Die
handhaving zal in eerste instantie be-
staan uit een last onder dwangsom,
maar kan uiteindelijk zelfs resulteren
in een sluiting van het kantoorpand.
De sluiting van het kantoorpand zal
door het bevoegd gezag via een last
onder bestuursdwang moeten worden
bewerkstelligd.

3. Financiering van
kantoorpanden

De bestuursrechtelijke handhaving
van de Label C-verplichting of even-
tuele claims vanuit huurders vormen
niet het enige risico voor eigenaren
van kantoorpanden die nog niet over
een energielabel C beschikken. Het
niet voldoen aan de Label C-verplich-
ting kan namelijk gevolgen hebben
voor de aan hem of aan hem gelieerde
partij verstrekte financiering. De be-
staande financiering kan onder om-
standigheden worden opgeëist en het
verkrijgen van nieuwe financiering
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