
in opdracht van: www.energieinnederland.nl/zwein opdracht van:

Wettenkaart warmtemarkt
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Over deze kaart
Deze kaart toont de belangrijkste richtlijnen en wetten voor de warmtemarkt. Met de warmtemarkt bedoelen we hier uitsluitend de markt voor collectieve 

warmtevoorzieningen die zich richt op warmte in de gebouwde omgeving. Het gebruik van warmte in bijvoorbeeld industrie of glastuinbouw valt niet onder deze 
markt. Europese wet- en regelgeving is minder relevant voor de warmtemarkt dan voor de elektriciteits- en gasmarkt, omdat het van een Europese warmtemarkt 

geen sprake kan zijn. De belangrijkste Europese richtlijnen gaan dan ook over warmtegebruik. Dit zijn de richtlijnen over energieprestaties van gebouwen (EPBD) en 
de richtlijn over energie-efficiëntie (EED). De implementatie hiervan is verdeeld over diverse nationale wetten en besluiten, zoals bouwbesluit, besluit energieprestatie 

gebouwen en wet implementatie richtlijnen energie-efficiëntie. Naast de wetgeving zelf is veel van de relevante regelgeving voor de warmtemarkt uitgewerkt in 
Algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) en ministeriële regelingen. Deze kaart is onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland.
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De Warmtewet regelt de bescherming van verbruikers

Het tarief dat een leverancier mag rekenen is gemaximeerd door de toezichthouder en afgeleid van de gasprijs.
De leverancier is verplicht te compenseren bij een langdurige storing in de levering van warmte.
De wet benoemt strikte voorwaarden voordat een leverancier een afnemer mag afsluiten van warmtelevering.
De wet stelt eisen aan geschillenbeslechting tussen leverancier en afnemer.

Het Bouwbesluit regelt de aansluiting op een warmtenet bij nieuwbouw

De gemeente kan een warmteplan maken om nieuwe woningen en gebouwen aan te sluiten op een warmtenet.

Het Bouwbesluit regelt de eisen aan energieprestaties van nieuwbouw

De energieprestatienormen voor nieuwbouw zijn vrijwel energieneutraal vanaf 2021.

Het Besluit energieprestatie gebouwen regelt eisen aan het gebruik van energielabels

Het besluit bepaalt dat er energieprestatiecertificaten (energielabels) moeten zijn bij eigendomsoverdracht en verhuur.

De wet regelt de vermindering van de warmtevraag

Leveranciers zijn bij collectieve warmtesystemen verplicht om verbruikers inzicht te geven in hun individuele gebruik.
De wet verplicht het gebruik van efficiënte warmte- en koelsystemen en toepassing van een kosten-batenanalyse bij 
installatie van een nieuw systeem.

De wet regelt het gebruik van de bodem voor warmte

De wet stelt regels voor het gebruik van de bodem, bijvoorbeeld voor warmte-koude opslag (wko).

De wet regelt het gebruik van de ondergrond voor warmtewinning

De wet regelt de vergunningverlening en regelgeving voor aardwarmtewinning (geothermie).
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