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Geachte mevrouw Seubert en mevrouw Jerphanion,

Middels deze brief kom ik terug op uw verzoek om u te adviseren inzake de door Eteck 
gehanteerde verschillende tarieven, de vraag of u als Stichting Huurdersraad Vidomes 
(hierna ‘Huurdersraad’) namens de huurders bij de Geschillencommissie of de burgerlijke 
rechter kunt aankloppen, en overige aandachtspunten. 

Warmtewet en warmtebesluit
Warmtewet
In het appartementencomplex ‘Dillenburgh’ te Leidschendam wordt gebruik gemaakt van een 
warmte-koude-opslagsysteem. Als gevolg daarvan kunnen de bewoners van het 
appartementencomplex niet zelf kiezen voor een warmteleverancier. De leverancier voor de 
betreffende bewoners is Eteck.

Ter voorkoming van de situatie dat de bewoners (zijnde consumenten) van 
appartementencomplexen die gebruik maken van dergelijke collectieve 
warmteleveringssystemen meer betalen dan andere consumenten, is in 2014 de Warmtewet 
ingevoerd. In de Warmtewet is onder andere geregeld dat de Autoriteit Consument en Markt 
(hierna ‘ACM’) de maximumprijs vaststelt die een leverancier ten hoogste zal berekenen voor 
de levering van warmte.

Warmtebesluit
Voor de uitvoering van de Warmtewet zijn in het Warmtebesluit regels vastgelegd. Hierin is 
onder andere bepaald op welke wijze de maximumprijs wordt vastgesteld die een leverancier 
aan een gebruiker in rekening mag brengen voor levering van warmte of van koude. 
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Met ingang van 1 januari 2020 mag door de leverancier in een aantal gevallen worden 
afgeweken van de door de ACM vastgestelde maximumprijzen. Hierop doelt Eteck met haar 
verwijzing naar het overgangsrecht. Van een toegestane afwijking is in ieder geval sprake in 
de volgende gevallen:

a. Indien het warmte-koude-systeem in gebruik is genomen vóór 1 januari 2020 (en dat is 
in casu het geval) én met dit systeem warmte wordt geleverd met een temperatuur die 
direct geschikt is voor ruimteverwarming en een temperatuur die voor de verwarming 
en de levering van tapwater voldoet aan de norm van het Bouwbesluit 2012 (NEN 
1006), is de maximumprijs voor de levering van koude niet van toepassing:

- op leveringsovereenkomsten met een bepaalde looptijd, welke zijn afgesloten voor 
1 januari 2020; en 

- gedurende 15 jaar na de datum waarop het warmte-koude-systeem voor het eerst in 
gebruik is genomen, op leveringsovereenkomsten met een onbepaalde looptijd 
welke zijn afgesloten voor 1 januari 2020.

b. Daarnaast is in het Warmtebesluit bepaald dat indien er sprake is van levering van 
warmte met een temperatuur die niet direct geschikt is voor ruimteverwarming en 
verwarming van tapwater, in een aantal gevallen gedurende de resterende looptijd van 
de overeenkomst of gedurende 15 jaar nadat het systeem in gebruik is genomen, de 
maximumprijs wordt vastgesteld op de maximumprijs voor levering van warmte met een 
temperatuur die wél direct geschikt is voor ruimteverwarming en een temperatuur die 
voor de verwarming en de levering van tapwater voldoet aan de norm van het 
Bouwbesluit 2012 (NEN 1006).

Het is mij niet bekend of er met het warmte-koude-systeem in het betreffende 
appartementencomplex juist wel of geen warmte wordt geleverd die direct geschikt is voor 
ruimteverwarming en of er dus overeenkomsten zijn met bewoners die onder de hiervoor 
genoemde afwijkingen vallen. 

Dat er door Eteck bij verschillende bewoners afwijkende tarieven in rekening worden 
gebracht, kan gelet op het voorgaande kloppen. In een aantal gevallen behoeft Eteck 
namelijk geen rekening te houden met de door de ACM vastgestelde maximumprijs. In de 
gevallen waarin Eteck geen rekening dient te houden met de door de ACM vastgestelde 
maximumprijzen, dient zij echter wel rekening te houden met de in die gevallen met de 
bewoners gemaakte afspraken in de door hen destijds afgesloten overeenkomsten.

Voor overeenkomsten aangegaan vóór 1 januari 2020 geldt dat Eteck zich in ieder geval 15 
jaar nadat het systeem in gebruik is genomen aan de maximumprijzen van de ACM dient te 
houden. 

Voor overeenkomsten aangegaan ná 1 januari 2020 geldt overigens dat Eteck zich wél aan 
de door de ACM gehanteerde maximumprijzen dient te houden. In de door u aan mij 
overgelegde documenten zie ik een tweetal brieven van Eteck waarin door haar het 
onderscheid wordt gemaakt tussen overeenkomsten vóór 2020 en ná 2020. Hiermee lijkt 
Eteck derhalve met het vereiste onderscheid rekening te houden.
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Non-discriminatieregel
In artikel 2 lid 4 van de Warmtewet is bepaald dat een leverancier zich onthoudt van iedere 
vorm van ongerechtvaardigd onderscheid jegens zijn verbruikers. Hierover hebben we het 
tijdens onze bespreking ook gehad. Met deze bepaling in de Warmtewet wordt het algemene 
rechtsbeginsel van het recht op gelijke behandeling geëxpliciteerd en wordt beoogd 
buitensporige verschillen in tarieven te voorkomen. De bepaling wordt ruim uitgelegd, 
waardoor er waarschijnlijk niet snel sprake zal zijn van een ongerechtvaardigd onderscheid. 

Een rechter of uitvoeringsinstantie zal eerst beoordelen of er sprake is van een onderscheid. 
Daartoe moet eerst worden bezien of er sprake is van gelijke gevallen. Als er sprake is van 
gelijke gevallen moet bezien worden of deze gevallen ongelijk behandeld worden (of er een 
onderscheid gemaakt wordt). Pas als is vastgesteld dat er sprake is van gelijke gevallen die 
ongelijk behandeld worden, is de vraag aan de orde of dit onderscheid (objectief) 
gerechtvaardigd is. 

De bewijslast ligt in n bij de leverancier. Het is aan de leverancier om aan te tonen dat er 
geen sprake is van een onderscheid in gelijke gevallen of dat er goede (objectieve) gronden 
zijn waarmee kan worden gerechtvaardigd dat er sprake is van een onderscheid. Wanneer er 
sprake is van gelijke gevallen en de leverancier in de tarieven een onderscheid maakt tussen 
deze gevallen, is dit toegestaan indien dit onderscheid objectief gerechtvaardigd is. Het is 
aan de uitvoeringsinstantie en vervolgens aan de rechter om deze door de leverancier 
aangedragen gronden te toetsen. Beoordeeld moet worden of deze gronden de inbreuk op 
het gelijkheidsbeginsel objectief kunnen rechtvaardigen. 

In de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel valt te lezen dat een voorbeeld van een 
situatie waarin naar de mening van het kabinet sprake kan zijn van een objectief 
gerechtvaardigd onderscheid is een situatie waarin een leverancier een pilot wil doen om te 
onderzoeken of een bepaald tariefaanbod aansluit op de behoefte van afnemers. Dit zou een 
leverancier vorm kunnen geven door dit aanbod aan slechts een beperkt deel van de 
afnemers in een wijk te doen. Dit omdat zij eerst een inschatting in de praktijk wil maken van 
de effecten voor zowel de afnemers als voor haar eigen business-case. Dit kan naar het 
oordeel van het kabinet een rechtvaardiging vormen voor het niet aanbieden van hetzelfde 
tarief aan andere verbruikers in gelijke omstandigheden. Andere mogelijke voorbeelden 
betreffen woningen uit verschillende bouwjaren in dezelfde straat of wijk die op een ander 
moment aangesloten worden op het warmtenet of situaties waarbij de warmtevoorziening 
voor een groep (bestaande) gebruikers in zijn geheel wordt gewijzigd, zoals tijdens een 
renovatie.

Het gaat in uw geval om eenzelfde appartementencomplex, waarvan de bewoners allen van 
hetzelfde warmte-koude-systeem gebruikmaken. Bij de door u overgelegde stukken zitten 
twee jaarnota’s over het jaar 2020; één van mevrouw Jerphanion (contract vóór 1 januari 
2020) en één van een nieuwe bewoner (contract ná 1 januari 2020). Bij vergelijking van de 
op de jaarnota’s genoemde eenheidsprijzen is mij gebleken dat Eteck bij beide bewoners 
dezelfde tarieven heeft gehanteerd. Daarbij merk ik wel op dat de door Eteck over het jaar 
2020 berekende vaste kosten voor levering van koude (te weten € 241,60) de maximumprijs 
zoals vastgesteld door de ACM (te weten € 236,80) met een bedrag van € 4,80 overschrijdt. 
Dit is gelet op het voorgaande toegestaan voor contracten van vóór 1 januari 2020 (mits wel 
in overeenstemming met de in de betreffende overeenkomst met de bewoner gemaakte 
afspraken), maar voor contracten van na die periode niet. 
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Voor het overige kan echter door mij aan de hand van deze jaarnota’s niet worden 
vastgesteld dat er sprake zou zijn van een ongerechtvaardigd onderscheid of überhaupt van 
enig onderscheid nu dezelfde eenheidsprijzen worden berekend. 

Indien u van mening bent dat er wel degelijk een onderscheid wordt gemaakt door Eteck, dan 
heb ik ter onderbouwing van dat standpunt bijvoorbeeld meer jaarnota’s nodig waaruit in 
ieder geval blijkt dat er verschillende eenheidsprijzen bij de bewoners in rekening zijn 
gebracht. 

Tarieven Eteck
2018 en 2019
Voor de jaren 2018 en 2019 is door de ACM geen maximumprijs voor levering van koude 
vastgesteld; dit is pas ingevoerd met ingang van 1 januari 2020. Er zijn over de jaren 2018 en 
2019 door de ACM wel maximumprijzen vastgesteld voor het vastrecht voor levering van 
warmte, een vast bedrag voor het verbruik per GJ en het meettarief. 

De maximumprijzen over het jaar 2018 bedroegen achtereenvolgens € 309,52, € 24,05 en 
€ 25,36. Deze vastgestelde maximumprijzen zijn inclusief btw. Uit de jaarnota over 2018 van 
mevrouw Jerphanion blijkt dat Eteck de door de ACM vastgestelde maximumprijzen niet 
heeft overschreden.

De maximumprijzen over het jaar 2019 bedroegen achtereenvolgens € 318,95, € 28,47 en 
€ 25,59. Deze vastgestelde maximumprijzen zijn inclusief btw. Uit de jaarnota over 2019 van 
mevrouw Jerphanion blijkt eveneens dat Eteck de door de ACM vastgestelde 
maximumprijzen niet heeft overschreden.

Het is mij niet bekend of deze tarieven in overeenstemming zijn met hetgeen over de tarieven 
is afgesproken in een overeenkomst die ligt voor 1 januari 2020; de door Eteck berekende 
tarieven overschrijden zoals gezegd in ieder geval niet de maximumprijzen van de ACM.

2020
Zoals hiervoor reeds aangegeven, blijkt uit de jaarnota’s van 2020 dat Eteck de 
maximumprijs betreffende de vaste kosten voor de levering van koude met een bedrag van € 
4,80 heeft overschreden. Dit is enkel toegestaan voor zover het een contract van vóór 1 
januari 2020 betreft én dit in overeenstemming is met hetgeen in dat betreffende contract is 
afgesproken. 

De maximumprijzen betreffende de vaste kosten voor levering van warmte (te weten 
€ 469,17) en het meettarief (te weten € 26,63) zijn door Eteck niet overschreden. Dit geldt 
eveneens voor de maximum eenheidsprijs voor het verbruik van warmte per GJ (te weten 
€ 26,06). Ook hier geldt dat de maximumprijzen inclusief btw zijn.

Uit het product- en tariefblad van Eteck blijken - zoals door u aangegeven - inderdaad hogere 
tarieven dan de door de ACM vastgestelde maximumprijzen, maar deze hogere bedragen 
heeft Eteck blijkens de jaarnota’s niet in rekening gebracht. 

Uit het voorgaande blijkt wel dat Eteck zich - in ieder geval voor zover ik dat kan vaststellen 
op basis van de door u overgelegde stukken - houdt aan de geldende regelgeving voor wat 
betreft de maximumprijzen.
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Verschillende btw-tarieven
Uit de jaarnota’s over de jaren 2018 tot en met 2020 blijkt dat er btw-tarieven van 6% tot 21% 
in rekening worden gebracht.

Het tarief van 21% is het standaardtarief. De overheid heeft op dit standaardtarief een aantal 
uitzonderingen willen maken voor zover het producten en diensten betreffen die zij voor 
zoveel mogelijk mensen betaalbaar wil houden, zoals bijvoorbeeld eten en drinken. Het 
leveren van water kan zowel onder het 9%-tarief als onder het 21%-tarief vallen. Dit geldt ook 
voor diensten die te maken hebben met water. Het kan dus zijn dat over het ene onderdeel 
dat betrekking heeft op (de levering van) water een lager btw-tarief wordt berekend, dan over 
een ander onderdeel. 

Eteck maakt op haar jaarnota’s inzichtelijk welk btw-tarief zij rekent voor elk onderdeel dat 
betrekking heeft op de levering van water. Deze tarieven kunt u controleren op de website 
van de Belastingdienst. Het is in ieder geval juist dat de btw over tapwater in 2018 6% 
bedroeg en vervolgens in 2019 9%. In 2019 is het btw-tarief van 6% namelijk door het 
kabinet verhoogd naar 9%. 

Administratiekosten en incassovergoeding product- en tarievenblad Eteck
Voor zover tussen Eteck en haar afnemers de administratiekosten voor een alternatieve 
betalingswijze van tevoren zijn overeengekomen, dan zijn deze kosten toegestaan. Dit is 
overigens ook vermeld in artikel 12.4 van de algemene leveringsvoorwaarden 
kleinverbruikers < 100 Kw van Eteck uit 2019.

Dit is anders als het bijvoorbeeld administratiekosten betreft die Eteck in het kader van een 
aanmaning bij een consument (bewoner) in rekening brengt. Met ingang van 2012 is namelijk 
de Wet Incassokosten van kracht geworden, op basis waarvan eventuele administratiekosten 
voor het versturen van een aanmaning bij de vergoeding van de buitengerechtelijke 
incassokosten worden geacht te zijn inbegrepen. De buitengerechtelijke incassokosten 
bedragen minimaal € 40,00 en mogen in rekening worden gebracht nadat aan de consument 
een laatste kosteloze mogelijkheid van 14 dagen is geboden om alsnog aan zijn of haar 
betalingsverplichting te voldoen. Voor zover Eteck na het versturen van een kosteloze laatste 
aanmaning met een termijn van minimaal 14 dagen incassokosten in rekening brengt, is dit 
dus toegestaan.

Vidomes géén partij
Tijdens onze bespreking heb ik begrepen dat de huurders zelf overeenkomsten hebben 
gesloten of sluiten met Eteck (dan wel Eneco voordat Eteck een en ander overnam). Ik ga er 
daarom van uit dat het niet Vidomes zelf is die warmte levert aan de huurders. Dit brengt dan 
inderdaad met zich mee dat Vidomes in de rechtsverhouding tussen huurder en de 
energieleverancier geen partij is. 

Het voorgaande zou wellicht anders zijn indien Vidomes met de huurder(s) heeft afgesproken 
dat zij zorg draagt voor de levering van warmte. Het is mij niet bekend of daarvan sprake is, 
nu ik tussen de stukken geen huurovereenkomsten heb aangetroffen.
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Mocht het overigens zo zijn dat Vidomes met de huurder(s) heeft afgesproken dat zij zorg 
draagt voor de levering van warmte, dan valt deze levering niet onder de werking van de 
Warmtewet en is de verhuurder (Vidomes) niet gebonden aan de maximumprijzen van de 
ACM.

Bevoegdheid Huurdersraad bijstand huurders
De Huurdersraad heeft blijkens de statuten onder andere ten doel het behartigen van de 
belangen van huurders van woningen in beheer bij en/of eigendom van Vidomes. Een van de 
middelen om dit doel te bereiken, is het geven van voorlichting aan de huurders over 
onderwerpen op het terrein van de Huurdersraad (artikel 2, lid 2 sub i), een en ander met 
inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect 
verband houden, alles in de meest ruime zin van het woord.

In de Nederlandse wet is geregeld dat een stichting met volledige rechtsbevoegdheid een 
rechtsvordering kan instellen die strekt tot bescherming van gelijksoortige belangen van 
andere personen, voor zover zij deze belangen ingevolge haar statuten behartigt en deze 
belangen voldoende zijn gewaarborgd. Eén van de vereisten om als Huurdersraad 
ontvankelijk te worden verklaard is dat u voldoende heeft getracht in overleg te treden met 
Eteck om te komen tot een oplossing.

De statuten, de wet en de feiten in deze kwestie in samenhang bezien, zijn wat mij betreft 
aanleiding om aan te nemen dat u bevoegd bent om namens de huurders in rechte op te 
treden. Dit kan ik echter niet met volledige zekerheid zeggen, nu de beslissing - of u wel of 
niet ontvankelijk wordt verklaard in uw vordering - uiteindelijk bij de rechter ligt. 

Geschillen die voortvloeien uit een overeenkomst tot levering van warmte kunnen zowel aan 
de geschillencommissie als aan de burgerlijke rechter worden voorgelegd.

Gelet op het voorgaande zie ik voor nu - in ieder geval niet op basis van de stukken waarover 
ik op dit moment beschik - echter geen aanleiding om stappen jegens Eteck te ondernemen. 
Dit kan anders zijn indien u bijvoorbeeld alsnog jaarnota’s of overeenkomsten van voor 
1 januari 2020 overlegt waaruit dan vervolgens blijkt dat Eteck zich (ten onrechte) niet aan de 
in die overeenkomsten gemaakte afspraken houdt of er alsnog sprake blijkt te zijn van een 
ongerechtvaardigd onderscheid in de berekening van de tarieven aan verschillende 
bewoners.

Tot slot
Zoals gezegd zie ik op basis van de stukken waarover ik op dit moment beschik geen 
aanleiding om (gerechtelijke) stappen jegens Eteck te ondernemen. Wel begrijp ik uit uw 
verhaal dat er richting Eteck een hoop frustratie is, onder andere met betrekking tot de 
communicatie. Wellicht dat u als Huurdersraad namens de bewoners met de eigenaar van de 
woningen in het appartementencomplex (Vidomes) in overleg kunt treden over het 
overstappen naar een andere energieleverancier.

Mocht u nog vragen hebben of u wenst nader overleg, dan kunt u mij bereiken via de 
(contact)gegevens zoals bovenaan deze brief weergegeven.
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Met vriendelijke groet,

Dayenne Greve


