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Onderwerp: Adviesaanvraag wijziging afrekening stookkosten  

    

  

  

Geacht bestuur,   

  

Voor u ligt de adviesaanvraag wijziging afrekening stookkosten. Met uw voorzitter is besproken dit 

nader toe te lichten in de geplande vergadering op 1 juni aanstaande.   

  

Inleiding  

In 2014 is de (eerste versie van) de warmtewet ingevoerd. Het doel van de Warmtewet was het 

beschermen van consumenten. Als onbedoelde bijwerking werden corporaties met collectieve 

verwarmingsinstallaties ineens ook leverancier van warmte. Zo werd ook Woonforte verplicht om met 

haar huurders een warmteleveringsovereenkomst te sluiten.  

  

De voorgangers van Woonforte, Trifolium en WonenCentraal, hebben de Warmtewet op een andere 

manier geïmplementeerd. Trifolium heeft haar bewoners warmteleveringsovereenkomsten 

aangeboden, die door een deel van de bewoners ook getekend is, terwijl WonenCentraal is blijven 

afrekenen volgens de huurovereenkomst maar wel conform de bepalingen van de Warmtewet.   

  

De wet hield echter geen rekening met het huurrecht en zorgde voor administratieve rompslomp, 

onduidelijkheid en forse investeringen voor de verplicht aan te brengen meetapparatuur. Deze wet is 

daarom herzien.   

  

Met deze herziene Warmtewet valt per 1 juli 2019 de warmtelevering door corporaties weer onder het 

huurrecht en worden de kosten weer afgerekend via de servicekosten. Feitelijk vallen we weer terug 

op de oude situatie.   

  

Warmtewet versus daadwerkelijke kosten    

Voor de Warmtewet werden de complexen met collectieve systemen afgerekend op basis van de 

werkelijke kosten. De door Woonforte betaalde gasrekening werd omgeslagen naar de bewoners 

volgens een vastgestelde verdeling op basis van gebruik en het onderscheid vaste kosten versus 

variabele kosten. In deze systematiek sluiten de door Woonforte gemaakte kosten exact aan op de 

definitief in rekening gebrachte stookkosten.  

  



Onder de Warmtewet is dit losgelaten en werd de afrekening gebaseerd op vaste (vooraf bepaalde) 

tarieven waarmee de link met de feitelijke kosten werd losgelaten. Het gevolg hiervan was dat 

Woonforte in deze jaren hogere inkomsten had dan dat er uitgaven waren.   

  

  

CT401  

Voorstel  

Woonforte wil nu terug naar de afrekening conform de huurovereenkomst en op basis van 

daadwerkelijke kosten. Dat betekent dat er door Woonforte geen resultaat meer wordt gehaald op de 

stookkosten, maar dat wil niet zeggen dat alle huurders van deze wijziging profiteren.   

  

Door het maximeren van de tarieven onder de warmtewet ontstonden er verschillen in de 

afrekeningen tussen complexen. Alle complexen betaalden dezelfde tarieven terwijl nieuwe 

gebouwen met nieuwere installaties een veel efficiënter gebruik hebben. Dat betekent per saldo dat 

bij de nu voorgestelde systematiek de complexen met een efficiënte installatie erop vooruitgaan terwijl 

complexen met oudere installaties er in sommige gevallen op achteruit gaan.   

  

Wij zijn van mening dat de systematiek waarbij alleen daadwerkelijk gemaakte kosten worden 

afgerekend beter aansluit dan de complexe systematiek die in de Warmtewet is voorgeschreven. Ook 

in rechtmatigheidszin sluit dit aan bij de visie van Woonforte waarbij de gebruiker betaalt en er geen 

saldering plaatsvindt tussen complexen met oude en nieuwe installaties. Deze vereffening immers zit 

ook al verwerkt in de huurprijsberekening waarbij het energielabel een belangrijke factor is in het 

bepalen van de maximaal redelijke huur.   

  

Proces  

Toen Woonforte hierin keuzes maakte in 2019 heeft zij verzuimd dit te doen in overleg met u als 

huurdersvertegenwoordiging. Hetgeen recent, bij het afronden van de afrekening 20201, opnieuw aan 

de orde kwam. Dat betekent helaas dat we nu, te elfder ure alsnog bij u komen met voorliggende 

adviesaanvraag. Wij hopen daarbij dat u de gelegenheid vindt hierop ook spoedig te adviseren zodat 

wij de afrekening nog kunnen voltooien en verzenden voor 1 juli 2021.  

  

Aanvraag instemming  

Op grond van de Wet Overleg Huurder en Verhuurder en onze samenwerkingsovereenkomst vragen 

wij uw instemming over het bovenstaande voorstel om de stookkosten niet langer af te rekenen 

conform de Warmtewet maar op basis van de werkelijke kosten zoals ook voor 2014 het geval was.   

  

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben of van 

gedachten willen wisselen, dan zijn wij daar uiteraard altijd toe bereid.   

  

 

Nicky Moesman  

Manager Wonen (a.i.)  

   

  


