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Geldstromenkaart warmtemarkt

Over deze kaart
Deze visualisatie en kaart laten zien wat de belangrijkste geldstromen zijn in de Nederlandse warmtemarkt. Op de kaart staat wie wat betaalt. Met de warmtemarkt 

bedoelen we hier warmtenetten in de gebouwde omgeving. De markt voor industriële warmte en warmtegebruik in de glastuinbouw valt buiten deze marktordening. 
De tarieven voor levering, transport en aansluiting op een warmtenet zijn allemaal gereguleerd en door de toezichthouder vastgesteld. De kaart beperkt zich tot de 
belangrijkste exploitatiestromen. Investeringen, innovatiegelden en de geldstromen richting toeleveranciers zijn hier buiten beschouwing gelaten. De nummers in 

deze kaart corresponderen met de geldstromen in de visualisatie. Deze visualisatie en kaart zijn onderdeel van de uitgave Zó werkt energie in Nederland. 

Verbruikers

Leveranciers

Verbruikers betalen de energierekening aan hun leverancier ❶

De energierekening bevat meerdere onderdelen, die de leverancier deels doorbetaalt aan andere partijen.
De rekening bevat variabele gebruikskosten voor de geleverde warmte (en soms koude).
De rekening bevat vaste kosten voor de aansluiting op het net (vastrecht) en het meettarief.
De rekening bevat vaak huur voor de afleverset waarmee warmte van het net het huis inkomt.
De rekening bevat de afdracht van btw op alle andere delen van de rekening.

Leveranciers betalen de producent voor inkoop van warmte ❷

Leveranciers betalen de producent voor geleverde warmte.

Leveranciers betalen de transporteur voor transport ❸

Leveranciers betalen voor het gebruik van het warmtetransportnet.

Leveranciers dragen belasting af aan de overheid ❹

Leveranciers dragen btw af die zij van verbruikers hebben ontvangen.

Wie betaalt wat
in de Nederlandse

warmtemarkt?




