
Warmterekening stijgt met zo’n 25 euro per maand 

 

De tarieven die de grote warmteleveranciers vragen voor warmte zijn fors 
hoger dan de tarieven die zij vorig jaar vroegen. Het gaat om de 

warmtetarieven boven het energieprijsplafond en om de vaste kosten. 
Voor huishoudens die pakweg 35 GJ per jaar warmte afnemen betekent 

dit dat ze zo’n €25 per maand meer gaan betalen. 

 

    
     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

                             Aanleg warmtenet Nijmegen  

 

Alle huurders die vallen onder de Warmtewet worden beschermd door het 
prijsplafond. Voor een verbruik tot 37 GigaJoule (GJ) warmte per jaar 

betaal je het tarief van het prijsplafond, namelijk €47,38 per GJ. Kom je 
boven de 37 GJ, dan ga je dat flink voelen in de portemonnee. Daarnaast 

gaan bijna alle warmteklanten dit jaar hogere vaste kosten betalen. Dit 

zijn kosten voor de afleverset, de meetkosten en het vastrecht. 

Grote verschillen tussen leveranciers 

De verschillen zijn opvallend groot. Eneco en Eteck zijn veruit de duurste, 
Ennatuurlijk, Vattenfall en HVC zijn middenmoters en SVP is de 

goedkoopste. Dit geldt voor zowel het tarief voor warmte als voor de 

vaste kosten: 

 

 

 



Warmtetarieven 2023  Tot 37 GJ  Boven 37 GJ 
 

Prijsplafond/maximum ACM  € 47,38  € 90,91 
   

Eneco     € 47,38  € 90,91 

 
Eteck      € 47,38  € 90,91 

 
Ennatuurlijk    € 47,38  € 78,24 

 
Vattenfall     € 47,38  € 76,45 

 
HVC      € 47,38  € 75,63 

 
SVP      € 47,38  € 65,21   

 

 

 

Vaste kosten  2022  2023   Verschil 
 

Maximum AMC € 653,21  € 721,21  10%   
   

Eteck   € 635,21  € 721,21  14% 

Eneco  € 555,91  € 630,22  13%   

Ennatuurlijk € 563,71  € 621,02  10% 

HVC   € 524,32  € 603,60  15%   

Vattenfall  € 527,67  € 599,98  14%  

SVP   € 591,21  € 591,54  0%   
 

 

 

Warmtenetten in handen van overheid of bedrijven 

SVP is in handen van de gemeente Purmerend. Het lijkt erop dat de 
gemeente Purmerend zijn inwoners enigszins beschermt tegen extreem 

hoge warmtetarieven. Eneco daarentegen is sinds 2020 in handen van het 

commerciële bedrijf Mitsubishi dat gericht is op winst.  

https://www.woonbond.nl/nieuws/maximale-prijs-warmte-2023-bekend


Rob Jetten, de minister van Economische Zaken en Klimaat, wil dat de 
zeggenschap over nieuwe warmtenetten voor de meerderheid (minstens 

51%) in handen komt van gemeenten. Dat lijkt op basis hiervan een 

goede keus. 

Zuinig omgaan met warmte 

Een warm huis wordt dus flink duurder. Met een gemiddeld verbruik van 
35 GJ zien we dat de warmtekosten in 2023 met zo’n €25 per maand 

stijgen (16%) naar €189 per maand. Het prijsplafond zorg hier voor een 
flinke bescherming. Zonder het prijsplafond zou het maandbedrag bij dit 

verbruik opgelopen tot ongeveer €270 per maand. 
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