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32 839 Wijziging van de Warmtewet in verband met 
enkele aanpassingen 

D  NADER VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR 
ECONOMISCHE ZAKEN1 

Vastgesteld 23 april 2013 

De memorie van antwoord heeft de commissie aanleiding gegeven tot het 
maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de volgende 
vragen. De commissie verzoekt de regering de nadere memorie van 
antwoord uiterlijk 21 mei 2013 toe te zenden. 

Inleiding 

De leden van de PVV-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen 
van de memorie van antwoord van de regering2. Deze leden hebben nog 
enkele nadere vragen. 

Tariefstelsel 

De leden van de PVV-fractie constateren dat, indien het algemene beeld 
van de rendementen uit de monitor hiertoe aanleiding geeft, zo nodig per 
leverancier het behaalde rendement kan worden bekeken via de 
zogenaamde rendementstoets. Deze toets kan leiden tot verdiscontering 
van de meer dan redelijk geachte rendementen in toekomstige tarieven. 
Het meer dan redelijk geachte behaalde rendement van een specifieke 
leverancier kan door middel van een correctiefactor in de tarieven van die 
betreffende leverancier worden verdisconteerd. De leden van de fractie 
van de PVV stellen nogmaals de vraag aan de regering of correctiefactor 
zowel een positieve als negatieve waarde kan krijgen. Wordt de correctie-
factor begrensd? 

1 Samenstelling:
Holdijk (SGP), Kneppers-Heijnert (VVD) (voorzitter), Terpstra (CDA), Sylvester (PvdA), Essers 
(CDA) Thissen (GL), Witteveen (PvdA) (vice-voorzitter), Nagel (50PLUS), Elzinga (SP), 
Huijbregts-Schiedon (VVD), Koffeman (PvdD), Reuten (SP), Schaap (VVD), Smaling (SP), 
Flierman (CDA), Hoekstra (CDA), Van Boxtel (D66), Backer (D66), Vos (GL), De Lange (OSF), 
Schrijver (PvdA), Postema (PvdA), Vlietstra (PvdA), Van Strien (PVV), Faber-van de Klashorst 
(PVV), Ester (CU), Bröcker (VVD), Beckers (VVD), Van Beek (PVV)

2 Kamerstukken I 2012/13, 32 839, C.
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Aansluitbijdrage 

Naar aanleiding van de in het voorlopig verslag3 door de leden van de 
PVV-fractie gestelde vraag of gemeenten financiële bijdragen ontvangen 
uit de warmtenetten, gaf de regering het volgende aan: 
«Het wetsvoorstel heeft als doel om consumentenbescherming te 
bewerkstelligen, ondermeer door middel van tariefregulering. Het 
wetsvoorstel ziet niet op ordening van de inkomsten(verdeling) tussen 
ontwikkelaars, gemeenten en warmteleveranciers. Ik beschik dan ook niet 
over een overzicht van deze inkomsten(verdeling).»4 

Deze leden vragen aan de regering welke instantie wel over dit overzicht 
beschikt. Is de regering bereid om via een andere instantie alsnog deze 
informatie te verstrekken? 

De voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken,
Kneppers-Heynert 

De griffier van de vaste commissie voor Economische Zaken,
De Boer

3 Kamerstukken I 2012/13, 32 839, B, p. 3.
4 Kamerstukken I 2012/13, 32 839, C, p. 3.
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