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POSITIONING PAPER 

‘WARMTEPOMPEN EN ECONOMIE’

SAMENVATTING

In het ‘Nati onaal Acti eplan voor Energie uit Hernieuwbare 

Bronnen’ dat invulling geeft  aan de Richtlijn Hernieuwba-

re Energie staat aangegeven dat hernieuwbare warmte in 

2020 een bijdrage geeft  van 92 PJ. Hierbij wordt de grootste 

bijdrage verwacht van biogas en groen gas. Hernieuwbare 

warmte die niet afk omsti g is uit biogas komt uit diepe geo-

thermie, thermische zonne-energie, warmtepompen en 

biomassa voor huishoudens. De opti es voor hernieuwbare 

warmte anders dan biogas zijn technieken die hun toepas-

sing voornamelijk vinden in de bebouwde omgeving inclu-

sief glastuinbouw. In 2020 leveren volgens het genoemde 

plan warmtepompen met 16 PJ de grootste bijdrage, opge-

bouwd uit 4,9 PJ met omgevingslucht, 10,1 PJ met ondiepe 

bodem en 0,5 PJ met grondwater als bron. Het Nati onaal 

Acti eplan van 2009 heeft  een doelstelling van 14% her-

nieuwbare energie. Deze doelstelling is door het kabinet 

Rutt e II verhoogd naar 16%. 

Vanuit de Europa wordt duidelijk gewaarschuwd dat vooral 

hernieuwbare warmte en koude achter lopen op de ramin-

gen, en aan gegeven dat beleid gebaseerd op ‘business as 

usual’ geen opti e is. Om de doelen te bereiken ligt de groot-

ste opgave in op grote toepassen van hernieuwbare energie 

oplossingen in bestaande installati es in de industrie en de 

gebouwde omgeving. Men verwacht dat in 2050 minimaal 

90% van de huidige woningvoorraad nog in gebruik zal zijn. 

In een streven naar energie neutrale  gebouwde omgeving 

in 2050,  dienen verbeteringen die de komende jaren aan-

gebracht worden afgestemd te zijn op die ambiti e.

Deze positi oning paper richt zich voornamelijk op de (be-

staande) woningbouw. Er wordt voor hernieuwbare warmte 

en koude in algemene zin en warmtepompen specifi ek aan 

gegeven, welke beleidsopti es er zijn om aan deze ambiti e 

invulling te geven en wat hiervan de economische en maat-

schappelijke eff ecten zijn. 
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Figuur 1
Warmte uit hernieuwbare bron 

(Bron: PBL, ECN)

Potenti eel
De gebouwde omgeving, is jaarlijks goed voor 12,5 % van het primaire energiegebruik 

en heeft  veel potenti e voor het gebruik van hernieuwbare energie. Vermindering van 

de vraag naar energie is alti jd de eerste stap in verduurzaming (Trias energeti ca). Zie 

fi guur 1. Volgens de ramingen van Planbureau voor de Leefomgeving en ECN groeit de 

opbrengst van warmtepompen de komende 7 jaar fors. Om deze groei vanuit de bran-

che gestalte te geven is door de Dutch Heat Pump Associati on (DHPA) de doelstelling 

geformuleerd om in 2020 een aantal van 500.000 warmtepompen te hebben geïnstal-

leerd in de woningbouw.

Het technisch potenti eel in penetrati egraad varieert per woningtype (fi guur 2). Daarin 

wordt het potenti eel voor in de meergezinswoning geraamd op ca. 50% van het areaal, 

oplopend tot ca. 95% voor de vrijstaande woningen. In totaal is het technisch potenti eel 

voor toepassing van warmtepompen becijferd op ca. 5,4 miljoen woningen, overeenko-

mend met ca.74% van het totale woningbouwareaal.
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Figuur 2
Technisch potenti eel voor warmtepompen op woningtype. 
(Bron: BDH, DHPA)
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Figuur 3
Warmtepomp per woningtype 2014-2020 cumulati ef 

(Bron:DHPA, BDH)

Op woningtype zal naar verwachti ng een groot deel van de 

groei moeten worden gerealiseerd in vrijstaande woningen, 

2/1 kap, grotere hoek- en tussenwoningen. Zie fi guur 3. Hier 

zit ook de grootste energievraag voor ruimteverwarming per 

woning en daarmee in absolute zin het grootste besparings-

potenti eel. Wanneer vrijstaande, 2/1-kap-hoekwoning en 

de grotere tussenwoning in één cluster worden genomen, 

dan heeft  ca. 2,4 miljoen woningen een vraag voor ruim-

teverwarming (RV)  groter dan 40 Gigajoule, 1,9 miljoen 

uit deze cluster een RV van groter dan 43 Gigajoule, en 1,5 

miljoen woningen die ruim boven de 48 Gigajoule RV zitt en. 

(Bron:Liander).

Deze sector in de woningbouw is complex te ontsluiten 

met stakeholders met uiteenlopende belangen. Immers 

een groot deel van het potenti eel in deze cluster is in han-

den van parti culiere eigenaren. Meergezinswoningen en 

tussenwoningen (rijtjeshuizen) zijn grotendeels in handen 

van verhuurders en woningcorporati es. Een belangrijk re-

cent initi ati ef is ‘De Stroomversnelling: 111.000 huurwo-

ningen naar energienota Nul’, van 5 woningcorporati es en 

4 bouwbedrijven. De inzet van warmtepomptechnologie 

maakt hier integraal deel van uit.

Vrijstaand

Meergezins

2^1 kap / hoek

Tussenwoning

De verwachti ng is dat hybride warmtepompen de grootste 

groei zullen moeten laten zien. Zie fi guur 4. Daarnaast zullen 

grond gebonden en lucht/water warmtepompen ook zeer 

aanzienlijk groeien in aantallen toepassingen, waarbij grond 

gebonden warmtepompen naar verwachti ng dominant zul-

len blijven in de nieuwbouw.
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Figuur 4 
Aantallen tot 2020 op type warmtepomp. (Bron: DHPA, BDH)
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Werkgelegenheid
Een groot deel van de in Nederland toegepaste warmtepompen wordt in het 

buitenland geproduceerd. Echter, de Nederlandse fabrikanten van warmte-

pompen vormen een maakindustrie met aanzienlijke potenti e. De innovati e 

die heeft  plaatsgevonden is vooral gericht op de toepassingsmogelijkhe-

den in Nederland. Specifi ek zijn de hybride warmtepomp en venti lati elucht 

warmtepompen, maar ook de tapwaterwarmtepompen. 100% Nederlandse 

innovati es, en voor ons land een signifi cante industriële ontwikkeling. Bij het 

succesvol realiseren van de doelstelling van 500.000 warmtepompen, zal 

zich een thuismarkt ontwikkelen, die ons in potenti e een voorsprong biedt 

op de rest van Europa.  Bij de Nederlandse producenten van warmtepom-

pen (incl. supply chain eff ecten)en importeurs van in het buitenland gepro-

duceerde warmtepompen is sprake van een werkgelegenheid van ca. 1.700 

Fte’s.(Bron:Enquete DHPA)

Voor de installati e van de warmtepomp zonder de aanliggende installati e-

delen als vloerverwarming etc. is de additi onele werkgelegenheid binnen 

de installati ebedrijven berekend op ca. 3.200 manjaren. Deze aanwinst in 

werkgelegenheid betreft  directe montage uren zonder ondersteunende 

disciplines in de betreff ende installati ebranche, en de positi eve impuls in de 

distributi eketen.

Beleidsinstrumenten
De sector woningbouw is com-

plex te ontsluiten met stake-

holders met uiteenlopende 

belangen. Vanuit het idee 

dat ‘business as usual’ geen 

opti e is, is er een aantal mo-

gelijke beleidsinstrumenten 

die ingezet kunnen wor-

den. In de context van deze 

transiti e in de woningbouw 

spelen vele factoren een rol, 

deze zijn inclusief de wijze 

waarop zij elkaar beïnvloeden 

weer gegeven in fi guur 5. 

In deze positi oning paper is een aantal factoren uit deze 
fi guur nader uitgewerkt.

Warmtepompen vragen een initi eel hogere investering dan conventi o-

nele installati es voor ruimteverwarming en warm tapwater. De investe-

ring in een warmtepomp ligt afh ankelijk van het type woning, type warm-

tepomp en type tapwater voorziening, een factor 2 tot 8 hoger. Fiscaal 

sti mulerende instrumenten anders dan investeringssubsidies verdienen 

sterk de voorkeur, daaronder:

• Energiebelasti ng:
De huidige energiebelasti ng op de energiedragers gas en elektriciteit 

heeft  een eff ect op de rentabiliteit van micro-WKK en elektrische warm-

tepompen .  Bij de overgang van een HR-ketel op een warmtepomp gaat 

de eindgebruiker meer EB betalen. Wanneer de EB voor elektriciteit 

voor een warmtepomp wordt verlaagd blijven de totale inkomsten van 

de EB voor de overheid hoger na vervanging van de HR-ketel door een 

warmtepomp. ketel. De investeringsruimte voor de warmtepomp neemt 

hier mee duidelijk toe. Het directe eff ect zal vooral merkbaar zijn op de 

keuzes door woningcorporati es en parti jen met een lange termijn visie 

gebaseerd op ‘total costs of ownership’.

• BTW:
De BTW op het leveren en installeren van warmtepompen biedt een 

krachti g maar budgetneutraal instrument om verduurzaming d.m.v. 

warmtepompen te sti muleren. De initi ële investering in een warmte-

pomp is een aantal malen groter dan die in een gasgestookte HR ketel. 

Wat betekent dat de koper van een warmtepomp een veel hoger bedrag 

aan BTW afdraagt aan de fi scus, dan de koper van een HR ketel. Diff eren-

ti ati e in BTW biedt een duidelijk zichtbare sti muleringsopti e.

• Energielabel:
Het referenti ekader voor de energeti sche prestati e van een woning is het 

energielabel. Gekoppeld aan bijvoorbeeld diff erenti ati e van het eigen-

woningforfait, biedt in potenti e een duidelijk instrument om een goede 

energieprestati e van een gebouw te sti muleren. 

Figuur 5
Factoren in energietransiti e in de 

woningbouw. (Bron: BDH) 
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Jaarlijkse energielasten 1997-2011 gecorrigeerd voor infl ati e (Bron: CBS)
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Maatschappelijke eff ecten
Groot winstpunt van verduurzaming is dat eigenaar-bewo-

ners en huurders van energeti sch relati ef slechte woningen 

met hoge energierekeningen,  een meer comfortabele en 

duurzame woning krijgen tegen acceptabele en stabielere 

woonlasten.

 

Als we de sti jging van de gemiddelde energielasten per 

huishouden gecorrigeerd voor infl ati e bezien, zoals weer 

gegeven in fi guur 6, is er alle aanleiding om structureel aan 

energiebesparing en verduurzaming te gaan doen, want 

macro economisch gezien, spenderen we een groeiend per-

centage van ons nati onaal besteedbaar inkomen aan fossiele 

energie. Op huishoudensniveau zien we dat de gemiddelde 

koopkracht wordt uitgehold door sti jgende energielasten, zo 

zeer zelfs dat in de lagere inkomensgroepen al signalen van 

energiearmoede zichtbaar zijn. Zie ook deel 3.

We zien dat zich een geleidelijke elektrifi cati e van het ener-

giesysteem in de woningbouw voor doet. De contouren van 

die elektrifi cati e worden duidelijk door de groei in toepas-

singen zoals zon PV, warmtepompen en elektrisch vervoer. 

Bij de invoering van de REB (Regulerende Energie Belasti ng) 

eind jaren 90 was dat niet voorzien. Daarom is het belangrijk 

ons fi scale stelsel daar op aan te passen. Ook omdat ons fi s-

cale stelsel de mogelijkheden biedt die sti mulansen budget-

neutraal te realiseren. Verduurzaming van de woningbouw 

m.b.v. warmtepompen betekent in essenti e het vervangen 

van de huidige standaard oplossing bestaande uit een lage 

initi ële investering gevolgd door 15-20 jaar fossiel energie 

gebruik met een sti jgend kosten niveau, te vervangen door 

een warmtepomp met een initi eel hogere investering, met 

een vaste afschrijving, en een lagere variabele energiekos-

ten component welke een serieuze potenti e heeft  te dalen 

i.p.v. te sti jgen. 

Kosten voor energie leggen in toenemende mate beslag op 

een deel van het besteedbaar inkomen van een gemiddeld 

Nederlands huishouden, daarmee spelen kosten voor her-

nieuwbare energie oplossingen in toenemende mate een 

belangrijke rol. De DHPA wil op basis van deze positi oning 

paper graag samen met de landelijke en decentrale overhe-

den en andere stakeholders het initi ati ef nemen om op basis 

van een zgn. ‘level playing fi eld’ concreet invulling te geven 

aan de mogelijkheden en kansen welke er zich nu concreet 

voordoen met de warmtepomptechnologie.

Kansen die zich laten omschrijven als:

1. Reducti e van energiekosten en daarmee woonlasten;

2. Gebruik van hernieuwbare energie sti muleren;

3. Toename van werkgelegenheid creëren;

4. Bijdrage leveren aan bestrijding van energie armoede;

5. Bijdrage leveren aan reducti e van CO2 emissies;

6. Wooncomfort creëren;

7.  Nederlandse maakindustrie voor warmtepompen on-

dersteunen.

INLEIDING

De toepassing van warmtepompen is een van de 

technologieën die moet bijdragen aan het verduur-

zamen van de woningbouwsector. Met deze posi-

ti oning paper belichten we vooral het economisch 

perspecti ef van warmtepompen.

Dit document is bedoeld om beslissers en beleidsma-

kers bij netwerkbeheerders, centrale en decentrale 

overheden, grotere installati ebedrijven, beleggers, 

fabrikanten, adviesbureaus en woningcorporati es 

te informeren over de economische aspecten van 

warmtepompen en hen te inspireren. De doelstel-

ling van de warmtepompbranche is om in het jaar 

2020 500.000 stuks warmtepompen te hebben 

geïnstalleerd in de (bestaande) woningbouw.

In deze paper geven we weer welke bijdrage deze 

ambiti euze doelstelling levert aan het realiseren 

van 16% hernieuwbare energie in het fi nale ener-

giegebruik, de doelstelling van de overheid. Dit 

gebeurt in hoofdstuk 1. Ook richten we de blik op 

die delen van de woningbouw waarvan wij menen 

dat deze bijdrage het beste gerealiseerd kan wor-

den. De diverse beleidsinstrumenten waarmee 

de overheid de toepassing van warmtepompen 

(budgetneutraal) sti muleert, worden concreet en 

inzichtelijk gemaakt in hoofdstuk 2. Daarna komen 

de neveneff ecten van de toepassing van grote aan-

tallen warmtepompen aan bod (hoofdstuk 3). 
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1.1 Primair energiegebruik

In het nieuwe regeerakkoord van eind 2013 is besloten dat het 

aandeel duurzame energie in Nederland in het jaar 2020 16% dient 

te zijn van het fi nale energiegebruik. Om duidelijkheid en inzicht te 

krijgen hoe de inzet van warmtepompen in de woningbouw hier-

aan kan bijdragen, zett en we in dit hoofdstuk uiteen hoe het totale 

energiegebruik zich verhoudt tot de inzet van verschillende vormen 

van duurzame energievoorziening. Daarbij wordt uitgelicht wat de 

invloed van 500.000 stuks geïnstalleerde warmtepompen in 2020 

zal zijn op het aandeel duurzame energie.

In fi guur 1.1 is het totale energiegebruik in Nederland te zien, 

verdeeld in vier sectoren. Te zien is dat het energiegebruik door 

parti culiere huishoudens in 2011 ongeveer 15% is van het totale 

gebruik in Nederland.

HOOFDSTUK 1 

PRIMAIR ENERGIEGEBRUIK EN BESTAANDE WONINGEN

Aardgas 73%

Electriciteit 21%

Hernieuwbare energie 3%

Totaal aardoliegrondstoffen en producten 1%

Warmte 2%

Figuur 1.3 
Gebruikte energiedrager in de woningbouw (Bron: CBS)

2011
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Figuur 1.2 
Energiebruik per sector per energiedrager (Bron: CBS)

2011

In fi guur 1.2 zijn de sectoren uit de vorige fi guur 

onderverdeeld naar soort energiedrager. Duidelijk 

te zien is de onderlinge verschillen per sector. 

Huishoudens, landbouw, visserij en dienstverle-

ning leunen relati ef sterk op aardgas, de sectoren 

vervoer en nijverheid verbruiken vooral vloeibare 

energiedragers. 

Bij huishoudens is het grootste aandeel van het 

energiegebruik voor aardgas, dat hoofdzakelijk 

wordt gebruikt voor ruimteverwarming. De 

potenti e voor de inzet van duurzame energie is 

daarmee voor de woningbouw ook meteen dui-

delijk. Wanneer het aardgasverbruik vervangen 

kan worden door gebruik van duurzame ener-

giedragers, ligt hier een groot potenti eel (fi guur 

1.3).

Nijverheid (geen energiesector); 1213

Vervoer; 499

Particuliere huishoudens; 405

Landbouw, visserij en dienstverlening; 546

Figuur 1.1
Energie gebruik 2011 per sector (Bron: CBS)
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Houtkachels- en ketels, ketels op biogas 0,7%

Wind op land en in meer 0,6%

Meestook 0,6%

AVI 0,5%

Biobrandstoffen 0,4%

Vergisting 0,4%

Overige biomassaverbranding 0,3%

Wind op zee 0,1%

Bodemwarmte ondiep 0,1%

Buitenluchtwarmte 0,1%

Zonnewarmte 0,0%

Waterkracht 0,0%

Geothermie 0,0%

Houtskoolverbruik 0,0%

Zon-PV 0,0%

Energetisch eindverbruik niet hernieuwbaar 96,2%

Andere 3,7%

Deze verschillende technologieën zijn in te delen in een aantal 

toepassingscategorieën: producti e van warm tapwater, biobrand-

stoff en, elektriciteitsproducti e en warmteproducti e. In fi guur 1.5 

is te zien hoe deze energietoepassingen zich ontwikkelen naar 

het jaar 2020 bij vastgesteld en voorgenomen beleid. (Het voor-

genomen beleid is dat van het regeerakkoord van 2011). Te zien 

is dat vooral voor biobrandstoff en een sterke toename voorzien 

is en dat voor duurzame warmte rekening wordt gehouden met 

een verdubbeling. Bij ‘realisati e 2010’ komt de totale hoeveelheid 

energie overeen met de hierboven genoemde 3,7% van het totale 

energiegebruik. Bij het vastgestelde beleid komt het totaal overeen 

met 8,5% en bij het voorgenomen beleid op 10,9% van het totale 

gebruik. Dit betekent dat er additi onele maatregelen noodzakelijk 

zijn om het aandeel van 16% duurzaam in 2020 te realiseren.

Als het aandeel duurzame warmte wordt onderverdeeld in ver-

schillende duurzame energietechnologieën, is te zien hoe deze sti j-

ging naar 2020 is opgebouwd. Daarbij zijn ‘bodemwarmte ondiep’ 

en ‘buitenluchtwarmte’ energiebronnen die in combinati e met 

warmtepompen ingezet kunnen worden. 

Duurzame energie; huidige realisati e 
en beleid
In hoeverre Nederland op dit moment duurzame ener-

gie gebruikt en hoe de verdeling is tussen de verschil-

lende vormen van duurzame energie, toont fi guur 1.4. 

De fi guur heeft  betrekking op 2010. In dat jaar was het 

aandeel duurzame energie in het totale energiegebruik 

in Nederland 3,7%. Dit aandeel is vervolgens verdeeld 

over verschillende duurzame energietechnologieën.

Figuur 1.4 
Opbouw hernieuwbare energie in Nederland. (Bron: CBS)

Realisatie 2010 (%)

1.2 Bestaande woningen in Nederland

De huidige woningvoorraad in Nederland is op te delen in vier 

hoofdtypes:

vrijstaande woningen;1. 
twee-onder-een-kapwoningen en hoekwoningen;2. 
tussenwoningen;3. 
meergezinswoningen.4. 

De meeste hoekwoningen zijn prakti sch gezien vergelijkbaar met de 

helft  van een twee-onder-een-kapwoning; ze worden in alle fi guren 

en tabellen in dit document ook als zodanig behandeld. De meerge-

zinswoningen verdienen een verdere specifi cati e.
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Totaal hernieuwbaar Warmte

Totaal hernieuwbaar Electriciteit

Totaal hernieuwbaar Biobrandstoffen

Totaal hernieuwbaar Warm tapwater

Figuur 1.5 
Duurzame energie naar toepassing. (Bron: CBS)

Duurzame energie naar toepassing

Deze categorie bestaat uit vier subcategorieën: maisonnett es, galerij-, porti ek- 

en fl atwoningen. De subcategorieën hebben duidelijk uiteenlopende bouwkun-

dige, energeti sche en gebruikseigenschappen. In de diverse tabellen en fi guren 

in dit document maken we het onderscheid per subcategorie zichtbaar.

De categorieën vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen (en 

hoekwoningen) zijn tussen 1964 en 2010 relati ef het hardst gegroeid, respec-

ti evelijk met een factor vier en een factor zeven. De welvaartsontwikkeling van 

de afgelopen vijft ig jaar heeft  zich in Nederland duidelijk vertaald in de wijze 

waarop mensen wonen. 
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Vrijstaande woningen
Vrijstaande woningen vormen ongeveer 15% van het woningbestand in Nederland. 

Van deze woningen is ongeveer 40% van vóór 1964. Deze oudere woningen hebben 

van oorsprong houten vloeren, geen isolati e en vaak ook geen spouwmuren. De 

woningen van vóór 1964 zouden in de meeste gevallen in aanmerking komen voor 

een energielabel F of G. Vrijstaande woningen van na 2000 zijn gemiddeld 15% 

groter dan de woningen van vóór 1964. Vrijstaande woningen zijn vrijwel geheel 

in parti culier eigendom1. 

Twee-onder-een-kapwoningen en hoekwoningen
Dit woningtype vormt met 1,7 miljoen stuks ongeveer 23% van het totale woning-

bestand in Nederland. Ongeveer 285.000 woningen zijn van vóór 1964 en deze zijn 

vaak mati g geïsoleerd. Sommige huizen zijn nog voorzien van lokale verwarming 

in de vorm van gevelkachels. Energeti sch valt in deze woningen vaak nog veel te 

verbeteren. De meeste zouden in aanmerking komen voor een energielabel F. Het 

vloeroppervlak van een woning uit 2010 is gemiddeld 20% groter dan dat van een 

woning uit 1964. In deze categorie wordt 10 tot 12% van het areaal verhuurd. 

Verhuurde woningen zijn vaker hoekwoningen (van een blok rijtjeshuizen) dan 

twee-onder-een-kapwoningen. Woningen vanaf het midden van de jaren negenti g 

zijn in deze categorie vrijwel geheel in parti culier eigendom.

Tussenwoningen
Een aanzienlijk deel van het woningbestand, namelijk ongeveer 30%, bestaat uit 

tussenwoningen of ‘rijtjeshuizen’. Ongeveer 40% van deze woningen is van vóór 

1964. Deze woningen zijn energeti sch gezien een belangrijk aandachtsgebied. De 

meeste oudere woningen hebben een energieprestati e op labelniveau F of G. Van 

alle tussenwoningen in Nederland valt ruim 40% in de sociale huursector. Ongeveer 

7% van alle tussenwoningen wordt parti culier verhuurd. Tussenwoningen vanaf 

het midden van de jaren negenti g zijn gemiddeld ongeveer 25% groter (gemeten 

in vloeroppervlak) dan de woningen uit de jaren zesti g en zeventi g van de vorige 

eeuw1.

Meergezinswoningen
Bijna 30% van alle woningen in Nederland valt in de categorieën maisonnett e, gale-

rij-, porti ek- of fl atwoning. Samen vormen zij een groep van ca. 2,1 miljoen meerge-

zinswoningen. Hiervan zijn ongeveer 700.000 stuks van vóór 1964. Deze woningen 

hebben doorgaans een energeti sch profi el dat overeenkomt met energielabel E 

of F. Vanaf de jaren tachti g en negenti g zijn hier substanti ële isolati emaatregelen 

getroff en. Gemiddeld over de vier subcategorieën zijn alle wooneenheden in meer-

gezinswoningen tussen 1964 en 2005 groter geworden; het vloeroppervlak nam in 

deze periode gemiddeld met 15% toe. Meer dan 60% van de meergezinswoningen 

valt in de sociale huursector en is eigendom van een woningbouwcorporati e. 

Ongeveer 18% wordt parti culier verhuurd1. 

1   Alle kengetallen van woningtypes, aantallen en bouwjaren, kengetallen over het 
energiegebruik uitgezonderd, zijn ontleend aan ‘Voorbeeldwoningen 2011’ van Agent-
schapNL.

8



Positioning paper ‘Warmtepompen en economie’ 2013

Ontwikkeling van de woningvoorraad
Door de economische ontwikkelingen in 2009, 2010 en 2011 heeft  de woningbouw een 

andere dynamiek gekregen. Lag het aantal nieuw gebouwde woningen in 2009 nog 

rond de 80.000, in de jaren 2010, 2011 en 2012 daalde dit aantal drasti sch. De verwach-

ti ng is dat in de periode tussen 2013 en 2020 maximaal gemiddeld 40.000 tot 50.000 

woningen per jaar worden opgeleverd. Na aft rek van de gemiddelde sloop van 8.000 

tot 12.000 woningen per jaar blijft  er een nett o toename over van ongeveer 28.000 tot 

42.000 woningen op jaarbasis2. 

Energielabel
De energeti sche kenmerken van een woning kunnen door middel van een genormeerde 

berekening worden omgezet in een zogenaamde energie-index. Deze index correspon-

deert met een stap in een reeks van energielabels, zoals getoond in fi guur 1.6.

 

In de labelsystemati ek worden woningen op basis van de energie-index ingedeeld in 

klassen A tot en met G. In een woning met energielabel G zijn nog veel energiebespa-

rende maatregelen mogelijk. Valt de woning in klasse A, dan zijn de meest rendabele 

energiebesparende maatregelen getroff en. Een woning met label A++ geldt als zeer 

zuinig. De energiezuinigheid van woningen van hetzelfde woningtype is aan de hand 

van de labels dus redelijk te vergelijken. Woningen die verschillen in aard en omvang 

zijn aan de hand van de labelsystemati ek niet direct vergelijkbaar. 

Zo hebben meergezinswoningen niet alti jd een gunsti g energielabel, ondanks het gege-

ven dat het absolute energiegebruik doorgaans lager is dan bij eengezinswoningen. Het 

label drukt een algemene energiekwaliteit van de woning uit.

AgentschapNL heeft  medio 2010 een inventarisati e gemaakt van de gemiddelde 

energie-index per woningtype en per bouwperiode (fi guur 1.7). Ongeacht het type ligt 

er in de woningen van vóór 1991 een aanzienlijk potenti eel voor energiebesparing, 

hoewel dit potenti eel bij de oudere objecten niet alti jd even eenvoudig realiseerbaar 

is. Labelstappen zijn mogelijk door middel van isolati e (hoewel veel potenti eel aan 

vraagreducti e inmiddels is benut) en door middel van moderne installati es en moderne 

techniek. 

2     Alle kengetallen van de woningtypes, aantallen en bouwjaren, kengetallen over het ener-
giegebruik uitgezonderd, zijn ontleend aan ‘Voorbeeldwoningen 2011’ van AgentschapNL.

Figuur 1.6 
Energie index en energielabel stappen (Bron: AgentschapNL)

A
B
C
D
E
F
G

1,06 - 1,30

1,31 - 1,60

1,61 - 2,00

2,01-2,40

2,41-2,90

> 2,91

A++ < 0,50
A+ 0,51-0,70
A 0,70 - 1,05

Weinig besparingsmogelijkheden

Veel besparingsmogelijkheden

Figuur 1.7 
Gemiddeld energielabel per woningtype en 

per bouwperiode, status 2010. (Bron: AgentschapNL)

  Meergezins

Woningtype Vrijstaand 2-1 kap/hoek Tussenwoning Maisonett e Galerij Porti ek Flat

Bouwperiode

tot 1964 G F F/G G D E/F E

1965 tot 1974 F E E D E D E

1975 tot 1991 D C D C C C C

1992 tot 2005 B B C B B B B

2005 tot 2010 A A A A A A A
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1.3 Warmtepompen in de bestaande 
woningbouw tot 2020

In fi guur 1.8 is te zien hoe de 500.000 warmtepompen in 2020 naar 

verwachti ng verdeeld zullen zijn over de woningtypen. Daarbij is 

onderscheid gemaakt in de al geïnstalleerde voorraad warmte-

pompen, warmtepompen die tussen nu en 2020 worden geplaats 

in nieuwbouwwoningen en warmtepompen die tussen nu en 2020 

in de bestaande bouw geïnstalleerd kunnen worden. Substanti ële 

groei in deze laatste categorie is alleen mogelijk als er beleidsmaat-

regelen genomen worden om warmtepompen te sti muleren. Deze 

komen onder meer in hoofdstuk 2 aan de orde.

Aangenomen wordt dat het potenti eel voor warmtepompen bij vrij-

staande en twee-onder-een-kap- en hoekwoningen in de bestaande 

bouw het grootst is (fguur 1.8). Deze woningen hebben de hoogste 

energievraag (per woning) en de meeste ruimte voor plaatsing van 

een warmtepomp. Ook hebben de bewoners van deze woningen 

doorgaans een gemiddeld tot hoger inkomen, wat een eventuele 

investering in een warmtepomp meer waarschijnlijk en haalbaar 

maakt. vrijstaand 2^kap/hoek rijwoning meergezins
0

50

100

150

200
Duizenden

Bestaande bouw

Nieuwbouw

Installed base

Figuur 1.8 
Aantallen warmtepompen in 2020 per woningtype. 
(Bron: DHPA, BDH)

Grondgebonden

Lucht/water

Hybride

Figuur 1.9 
Gerealiseerde aantallen warmtepompen (1995 – 2013) 

per woningtype en per warmtepomptype. (Bron:DHPA, BDH)
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Installed base ‘95 - ‘13

Bestaande bouw op warmtepomptype

Figuur 1.10 
Verwachte aantallen warmtepompen in de bestaande bouw 
(2013 – 2020) per woningtype en per warmtepomptype. 
(Bron:DHPA, BDH)

De huidige gerealiseerde aantallen van ca. 80.000 warm-

tepompen (verwachte status eind 2013) verdeeld naar 

type warmtepomp en naar woningtype, is weergegeven in 

fi guur 1.9. Het overgrote deel van de gerealiseerde instal-

lati es bestaat uit grondgebonden systemen, die eveneens 

voor het overgrote deel in een (desti jds) nieuwbouwsitu-

ati e zijn geïnstalleerd.

De voorziene groei in warmtepompen in de bestaande 

bouw (fi guur 1.10) geeft  een compleet ander beeld 

ten opzichte van wat er tot nu toe is geïnstalleerd. In 

de bestaande bouw zullen we voor een overgroot deel 

hybride en lucht/water-warmtepompen gaan aantreff en. 

Volledig elektrische lucht/water-warmtepompen, zonder 

de combinati e met een cv-ketel  zullen veelal worden 

toegepast in goed geïsoleerde woningen met een lagetemperatuur-

verwarmingssysteem. Hiervoor hoeft  dan geen bron geboord te 

worden. 

Aangenomen wordt dat het op grote schaal boren van bron-

nen in de bestaande bouw technisch niet haalbaar is. Daarnaast 

zijn de rendementen van lucht/water-warmtepompen de laat-

ste jaren met ti entallen procenten verbeterd, onder meer 

dankzij ontwikkelingen op het gebied van compressoren. 

Energeti sch gezien zijn lucht/water-warmtepompen een vol-

waardig alternati ef voor de grondgebonden uitvoeringen. 

Hybride warmtepompen hebben als voordeel dat ze gebruikma-

ken van de sterke punten van twee technieken; de cv-ketel levert 

warm tapwater en waar nodig piekvermogen in de winter, terwijl het 

warmtepompdeel nagenoeg de gehele warmtevraag voor ruimte-

verwarming levert met een hoog rendement. 

10
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Om de volgende redenen wordt een grote groei in de toepassing 

van hybride warmtepompen verwacht:

•  Doordat de warmtepomp al gedurende de economische 

levensduur van een cv-ketel kan worden bijgeschakeld, is 

in feite iedere gasgestookte cv-installati e een potenti ële 

toepassing van een hybride confi gurati e.

•  De hybride confi gurati e is voor de gemiddelde installateur 

een relati ef eenvoudig te monteren installati e.

•  Hybride warmtepompen hebben een cv-ketelgedeelte dat 

de pieken in de warmtevraag (voor ruimteverwarming of 

warm tapwater) kan dekken. Door de mogelijkheid te wis-

selen van energiedrager, bieden deze systemen in slimmem 

elektrische netwerken (‘smart grids’) de netbeheerder inte-

ressante schakelopti es.

•  Hybride warmtepompen vragen relati ef weinig extra ruimte 

naast de cv-ketel.
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2^kap/hoek

tussenwoning

meergezins

0 5 10 15 20 25 30 35 40
Duizenden

Grondgebonden

Lucht/water

Hybride

Figuur 1.11 
Verwachte aantallen warmtepompen in de nieuwbouw (2013 – 2020) 
per woningtype en per warmtepomptype. (Bron:DHPA, BDH)
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Figuur 1.13 
Warmtepomp per woningtype cumulati ef (Bron:DHPA, BDH)
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Figuur 1.12 

Warmtepompsystemen in alle segmenten in de woningbouw 
tot 2020. (Bron: DHPA, BDH)

In fi guur 1.11 zien we dat naar verwachti ng in de nieuwbouw de 

komende jaren vooral grondgebonden warmtepompen toepast 

zullen worden. Dit geldt in vrijwel alle woningtypes. Als men in de 

nieuwbouw met een blanco blad aan een ontwerp kan beginnen, 

zijn grondgebonden systemen de eerste keus. Voordelen van deze 

systemen zijn het relati ef hoge rendement en de mogelijkheid 

om met dezelfde installati e de woning ook te koelen. Omdat de 

warmtepomp en de woning als één geheel zijn ontworpen, wordt 

koeling vaak meteen meegenomen in het ontwerp.

Als overzicht van het geheel toont fi guur 1.12 een optelling van de 

gerealiseerde aantallen, de verwachte aantallen in de bestaande 

bouw (2013-2020) en de verwachte aantallen in de nieuwbouw 

(2013-2020). Grondgebonden systemen blijven dominant in de 

nieuwbouw. Hybride systemen en lucht/water-warmtepompen 

zijn de meest toegepaste typen in de bestaande bouw.

Gelet op het woningtype zal naar verwachti ng het grootste 

deel van de groei tot 2020 moeten worden gerealiseerd in 

vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen en de 

grotere hoek- en tussenwoningen (fi guur 1.13). In deze cate-

gorieën is de energievraag voor ruimteverwarming per woning 

het hoogste. Daardoor is in absolute zin het besparingspoten-

ti eel het grootst. 

Als we vrijstaande woningen, twee-onder-een-kapwoningen, 

hoekwoningen en de grotere tussenwoningen als een cluster 

nemen, dan hebben ca. 2,4 miljoen woningen een vraag voor 

ruimteverwarming (RV)3 van meer dan 40 gigajoule. 1,9 mil-

joen woningen uit deze cluster hebben een RV-vraag van meer 

dan 43 gigajoule en 1,5 miljoen woningen zitt en boven de 48 

gigajoule RV (Bron: Liander).

3  Vraag voor ruimteverwarming gecorrigeerd voor graaddagen.
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Figuur 1.14 Warmtevraag per woningtype in 2012-2020 in Peta Joule (Bron: Liander, BDH)
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1.4 Hernieuwbare energie
in de woningbouw

Figuur 1.14 maakt inzichtelijk hoe de energievraag van de bestaande 

bouw zich verhoudt tot die van de nieuwbouw, gediff erenti eerd per 

woningtype. Duidelijk is dat er in verhouding tot de bestaande bouw in 

de energievraag van de nieuwbouw geen grote reducti estappen meer te 

maken zijn. De komende decennia ligt de opdracht dan ook vooral in de 

verduurzaming van de vraag naar ruimteverwarming en warm tapwater 

in de bestaande bouw. Hier ligt een enorm onontgonnen besparings- en 

verduurzamingspotenti eel.

In de fi guur 1.14 is per woningtype en per bouwperiode de warmtevraag 

in 2020 weergegeven in PJ. Figuur 1.14 geeft  eveneens per woning het 

verwachte gebruik van hernieuwbare energie weer. Dit moet gezien 

worden als een schatti  ng van het technisch potenti eel aan vermeden 

energiegebruik (lees: gebruikte hernieuwbare energie) voor de gerea-

liseerde voorraad van warmtepompen, in de bestaande bouw en in de 

nieuwbouw.

In fi guur 1.15 is voor alle woningtypes cumulati ef weergegeven welke 

hoeveelheid hernieuwbare energie 500.000 warmtepompen inzett en 

in 2020, en welke bijdrage zij daarmee leveren aan de 16% doelstelling. 

De in 2020 in totaal geïnstalleerde warmtepompen zett en 14,6 PJ aan 

hernieuwbare energie (afk omsti g uit de omgevingslucht en de bodem) in 

voor ruimteverwarming en warm tapwater.

302,95

2,78

3,01

8,84

Figuur 1.15 
Gebruik hernieuwbare energie over alle woningtypes door 500.000 
warmtepompen in 2020 (Bron:DHPA, BDH)
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Duurzame energie in % - 2020

Figuur 1.16 
Duurzame energie en totaal eindgebruik in 2020. (Bron: CBS)

Als totaaloverzicht is in fi guur 1.16 weergegeven hoe duurzame 

warmte uit de omgeving (bodem en omgevingslucht) zich ver-

houdt tot het totaal en tot de andere hernieuwbare energie-

opti es. Hieruit blijkt dat duurzame warmte, ingezet met behulp 

van warmtepompen, in de gebouwde omgeving een signifi cante 

bijdrage kan leveren. 

 

Samenvatt end:

500.000 warmtepompen in de woningbouw, op 

een totaal van 7,24 miljoen woningen, leveren een  

penetrati egraad op van 6,7%. 

Bij elkaar staan deze 500.000 warmtepompen voor 

een besparing van 3,01 + 2,78 + 8,84 = 14,63 PJ, op 

een totaal van 317,58 PJ. 
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Figuur 2.1 
Energiebelasti ng van een twee-onder-een-kap- of hoekwoning 

bij toepassing van een warmtepomp. (Bron: BDH)

HOOFDSTUK 2 
MIDDELEN
Warmtepompen vereisen een hogere initi ële investering dan conventi onele 

installati es voor ruimteverwarming en warm tapwater. De investering in een 

warmtepomp4 ligt afh ankelijk van het type woning, het type warmtepomp 

en de tapwatervoorziening een factor 3 tot 8 hoger. Deze beduidend hogere 

investering biedt de overheid mogelijkheden om fi scaal sti mulerende stuur-

instrumenten in te zett en, die bovendien voor de overheid budgetneutraal 

kunnen zijn.  Ook de energiebelasti ng en een koppeling tussen het ener-

gielabel en het eigenwoningforfait zijn interessante sti muleringsopti es. De 

positi eve neveneff ecten die te verwachten zijn, zoals grotere werkgelegen-

heid, bestrijding van energiearmoede en verbetering van het wooncomfort, 

worden in hoofdstuk 3 behandeld. 

Financiering van hernieuwbare energietechnieken 
Aangezien de investering in een warmtepomp zoveel hoger ligt dan die 

voor een conventi onele oplossing, is een landelijke fi nancieringsregeling 

voor hernieuwbare energiesystemen (waaronder ook warmtepompen) een 

van de kriti sche succes factoren voor de beoogde groei in de periode tot 

2020. De Green Deal over fi nanciering van hernieuwbare energietechnieken 

en het initi ati ef op dit terrein van onder meer UNETO-VNI en de overheid 

moet zo snel mogelijk worden omgezet in een landelijke regeling. Voor alle 

hernieuwbare energiesystemen geldt dat initi ële investering beduidend 

hoger is dan die voor conventi onele oplossingen. Dit is in de prakti jk vaak 

een reden om af te zien van verduurzaming. 

Het slechten van dit obstakel is zeker zo belangrijk voor de succesvolle uitrol 

van warmtepomptechnologie als de hierna behandelde fi scale sti mulering.

Op gemeentelijk en provinciaal niveau worden al veel initi ati even genomen 

op het gebied van fi nancieringen, maar deze genieten vaak niet voldoende 

bekendheid binnen de doelgroepen. Ook hebben ze vaak een korte loopti jd 

en een beperkte omvang. Energiebedrijven kunnen een rol spelen door de 

afl ossing van leningen voor duurzame energietechniek via de energiereke-

ning te laten plaatsvinden. Het meest ideaal is het als hierbij de lening voor 

duurzame energieoplossingen gekoppeld wordt aan de woning en niet aan 

de bewoner.

2.1 Energiebelasting als stuurinstrument
voor verduurzaming
De energiebelasti ng (EB), ingevoerd in de jaren negenti g van de vorige eeuw, 

was bedoeld voor het fi scaal belasten van de toename van energiegebruik in 

de huishoudens. Bij de invoering desti jds was de elektrifi cati e van de ener-

gievoorziening in de woningvoorraad nog niet aan de orde. Bij omschakeling 

van aardgas naar elektriciteit als energiedrager voor ruimteverwarming en 

warm water neemt de EB substanti eel toe. Als we de sti jging afzett en tegen 

het nett o bedrag aan EB, dat resteert na correcti e (door middel van een 

heffi  ngskorti ng op de inkomstenbelasti ng), dan is de sti jging zeer sterk. Het 

compenseren van de verschillen tussen de energiebelasti ng op gas en die 

op elektriciteit is noodzakelijk voor de toepassing van warmtepompen. In 

de huidige situati e leidt verschuiving van gas- naar elektriciteitsgebruik bij 

een lager primair energiegebruik tot een hogere energiebelasti ng per huis-

houden. Dit heeft  direct invloed op het vrij besteedbaar inkomen van een 

huishouden. 

4  Alle vergelijkingen in dit document zijn 
 t.o.v. gasgestookte HR 107 ketel installati es.
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In fi guur 2.1 en fi guur 2.2 is zichtbaar hoe de energiebelasti ng in verschil-

lende bestaande woningtypes zich ontwikkelt als men een warmtepomp 

plaatst. Bij gebruik van een warmtepomp, over een periode van vijft ien jaar 

(de standaard gebruiksperiode voor verwarmingsapparatuur in Nederland) 

loopt het bedrag dat een huishouden meer betaalt aan EB, afh ankelijk van 

het type woning, uiteen van € 555,- tot € 3.285,-. Het gaat hierbij om belas-

ti ng die de gebruiker extra betaalt. Het opheff en van deze ongelijkheid in de 

EB is voor de rijksoverheid dus een budgetneutrale sti muleringsmaatregel.

 De opbrengst aan EB kan in principe gelijkblijven; alleen de meeropbrengst 

vervalt. Opheffi  ng van de ongelijkheid kan bovendien op korte termijn al 

worden gerealiseerd met een aangepast EB-tarief voor gebruikers die zich 

hebben aangemeld bij het al bestaande register van de netbeheerders voor 

duurzame energietechnieken (www.energieleveren.nl). Informati e betref-

fende geregistreerde decentrale hernieuwbare energievoorzieningen op 

EAN codes wordt nu ook al door de netwerkbeheerders gecommuniceerd 

naar de energiebedrijven. 
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Figuur 2.2  
Energiebelasti ng van een vrijstaande woning 

bij toepassing van een warmtepomp. (Bron: BDH)
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2.2 BTW als fiscaal instrument  voor verduurzaming
De BTW op het leveren en installeren van warmtepompen biedt een krachti g maar budgetneutraal instrument om verduurzaming te sti muleren. De initi ële 

investering in een warmtepomp is zoals hiervoor gesteld een aantal malen hoger dan die in een gasgestookte HR-ketel. Dit betekent dat de koper van een 

warmtepomp in de nieuwbouw een bedrag van €  1.000,-  tot € 1.900,- méér aan BTW afdraagt dan de koper van een HR-ketel. 

Registrati e van warmtepompen maakt een compensati e voor de EB mogelijk 

en biedt waardevolle informati e aan netbeheerders die direct toepasbaar is 

in de ontwikkeling van smart-grids.

De compensati e voor de hogere EB vereist een minimale administra-

ti eve inspanning van betrokkenen. De compensati e, vast te stellen door 

AGentschapNL en DHPA, kan worden gekoppeld aan het type warmtepomp, 

aan het type woning en aan de bouwperiode van de woning. 

Naast de fi nanciële aspecten van een aanpassing van de energiebelasti ng 

dient te worden opgemerkt dat sti mulerende maatregelen vanuit de over-

heid vaak ook een psychologisch eff ect kennen.  Dat gebruikers van warm-

tepompen minder energiebelasti ng betalen, is voor een grote groep burgers 

een positi ef signaal vanuit de overheid ten aanzien van warmtepompen.

21% BTW cv-ketels

  6% BTW warmtepompen

21% BTW warmtepompen

Figuur 2.3  
BTW-afdracht voor warmtepompen in de nieuwbouw. (Bron: BDH, CBS)

In fi guur 2.3 hebben we een over-

zicht van de totale BTW-afdracht in 

de nieuwbouw, uitgaande van de 

aanname dat één warmtepomp in de 

nieuwbouw één cv-ketel verdringt. 

Indien men een BTW-verlaging van 

21% naar 6% zou toepassen voor 

warmtepompen in de nieuwbouw, 

krijgt de overheid bij 6% BTW nog 

steeds een hoger bedrag aan belas-

ti ngen binnen, dan wanneer men in 

de nieuwbouw uitsluitend cv-ketels 

zou plaatsen.
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Figuur 2.4  
BTW op warmtepompen versus cv-ketels bestaande bouw. (Bron: DHPA, BDH, CBS)

In fi guur 2.4 is zichtbaar dat 

de bedragen aan BTW in de 

bestaande bouw t.o.v. de nieuw-

bouw grofweg twee maal zo 

hoog liggen. Dit komt doordat de 

geprognoti seerde aantallen in de 

bestaande bouw tussen 2013 en 

2020 dienovereenkomsti g hoger 

liggen dan in de nieuwbouw. Ook 

voor de bestaande bouw biedt 

de BTW een volledig budget-

neutraal fi scaal instrument om 

warmtepompen te sti muleren, 

want ook hier ligt de opbrengst 

van 6% BTW op warmtepom-

pen voor de fi scus boven die 

van 21% BTW op cv-ketels. De 

meer betaalde BTW (zonder 

correcti e) in de bestaande bouw 

is ca. €  600,- tot ca. € 900,- per 

geplaatste warmtepomp. 

Indien de landelijke overheid bereid is de stap van BTW-aanpassing te zett en, zal dit een sterk positi ef eff ect in de 

markt veroorzaken. De kosten voor de aanschaf van een warmtepomp komen dan 15% lager te liggen voor de eind-

gebruiker. Inclusief een dergelijke BTW-verlaging zijn warmtepompen over een periode van vijft ien jaar gemiddeld 

(over alle typen warmtepompen en over alle woningtypen) goedkoper dan cv-ketels. 

21% BTW cv-ketels

  6% BTW warmtepompen

21% BTW warmtepompen

Vergelijking BTW afdracht warmtepompen <> cv ketels nieuwbouw

BTW warmtepompen <> cv ketels bestaande bouw
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Uit fi guur 2.5 blijkt dat op basis van 21% BTW een 

warmtepomp over een periode van 15 jaar gemid-

deld vrijwel evenveel kost als een HR-ketel. Een 

BTW-aanpassing maakt warmtepompen gerekend 

over een gebruik van vijft ien jaar) even duur tot 

enigszins goedkoper dan cv-ketels.

Belangrijk bij een dergelijke stap is dat de over-

heid samen met de brancheorganisati es een 

referenti ekader creëert voor de eindgebruiker, 

waarin zichtbaar wordt of de BTW-verlaging daad-

werkelijk aan hem of haar wordt doorberekend. 

Voorkomen moet worden dat verborgen pogingen 

tot margeverbetering in de distributi ekolom het 

door de overheid geboden BTW-voordeel voor de 

eindgebruiker teniet doen.

Tussenwoning gas

Tussenwoning wp

2^1 kap/ hoek gas

2^1 kap/ hoek wp

Vrijstaand 

Vrijstaand wp

Duizenden in 
0 5 10 15 20 25 30

Kosten gas RV

Kosten gas tapwater en koken

Kosten electriciteit cv ketel

Kosten electriciteit warmtepomp

Investering

Onderhoud

2.3 Energielabels als stuurinstrument voor verduurzaming
Het referenti ekader voor de energeti sche prestati e van een woning is het energielabel. In het buitenland was dit al een bekend verschijnsel, tot in de etala-

ges van de makelaars aan toe. In Nederland wordt het instrument door woningcorporati es grootschalig gebruikt, maar door de parti culiere woningeigenaar 

helaas maar zeer beperkt. Medio 2013 heeft  ongeveer 30% van alle woningen een energielabel. Zo’n 80% van de energielabels is afgegeven voor woningen 

in eigendom bij woningcorporati es.

Figuur 2.5 
Warmtepomp kosten <> HR ketel over 15 jaar 
gebruik <> CV ketel (Bron: DHPA, BDH, CBS)

Figuur 2.6 
Energielabels van verschillende woningtypen en voor verschillende bouwperiodes. 
(Bron: Voorbeeldwoningen 2011 AgentschapNL. Bewerking BDH)
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Figuur 2.7 Penetrati egraad van isolati emaatregelen. (Bron: WoON 2012)

  Meergezins

Woningtype Vrijstaand 2-1 kap/hoek Tussenwoning Maisonett e Galerij Porti ek Flat
Totaal bouw-

periode

Bouwperiode

tot 1964 G F F/G G D E/F E

 aantal  441.000  285.000  1.001.000  226.000  69.000  523.000  99.000  2.644.000 

1965 tot 1974 F E E D E D E

 aantal  119.000  142.000  606.000  22.000  174.000  112.000  125.000  1.300.000 

1975 tot 1991 D C D D D D D

 aantal  221.000  224.000  879.000  94.000  109.000  142.000  125.000  1.794.000 

1992 tot 2005 B B C B B B B

 aantal  178.000  173.000  353.000  40.000  113.000  70.000  136.000  1.063.000 

2005 tot 2010 A A A A A A A

 aantal  48.000  28.000  165.000  15.000  34.000  37.000  32.000  359.000 

Totaal
woningtype

 1.007.000  852.000  -    3.004.000  397.000  499.000  884.000  517.000  7.160.000  
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5

Energie-index

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

Figuur 2.8 
Energie-index en energielabel. 

(Bron: AgentschapNL)

Figuur 2.6 geeft  een overzicht van de stand van zaken ten aan-

zien van de energielabels in de bestaande woningvoorraad, op 

basis van een extrapolati e (AgentschapNL heeft  medio 2010 een 

inventarisati e gemaakt van de gemiddelde energie-index per 

woningtype en per bouwperiode). Het Bouwbesluit, dat medio 

jaren negenti g is ingevoerd voor de nieuwbouw, laat in de labels 

een duidelijke omslag zien ten opzichte van voorliggende bouw-

periodes. Ondanks de toegenomen penetrati egraad van isolati e-

maatregelen is er echter nog een aanzienlijk conti ngent woningen 

met een interessant besparingspotenti eel.

Bij de reducti e van de energievraag voor ruimteverwarming is de 

afgelopen jaren gestaag voortgang geboekt. Dit is duidelijk zicht-

baar in fi guur 2.7. Dit betekent echter ook dat het ‘laaghangende 

fruit’, de gemakkelijk realiseerbare besparingen, voor een groot 

deel al zijn verzilverd. Hoewel het te vroeg is om te concluderen 

dat het verbeterpotenti eel van de schil is uitgeput, zal nu naast 

vraagreducti e ook daadwerkelijk het systeemrendement van de 

opwekking verbeterd moeten worden.  

Kosten in 15 jaar warmtepomp <> conventioneel gas

Penetratiegraad van isolatiemaatregelen
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Het energielabel biedt door zijn opzet de mogelijk-

heid om de energeti sche prestati es van de warm-

tepomp te waarderen in het raamwerk van de 

energie-index van de woning. Deze vormt immers 

de grondslag vormt van het energielabel (fi guur 

2.8 op de vorige pagina).

TNO Bouw & Ondergrond heeft  de toepassing 

van (hybride) warmtepompen in de bestaande 

bouw doorgerekend. Dit resulteert in een ver-

betering van de energieprestati e van de woning 

van gemiddeld één labelstap. Afh ankelijk van 

de specifi eke situati e is soms een verbete-

ring van twee stappen mogelijk (fi guur 2.9).

De landelijke overheid heeft  het monopolie op 

invoering en handhaving van het energielabel, 

en heeft  daarmee een veelzijdig instrument ter 

beschikking. 
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Figuur 2.9 Warmtepompen en labelstappen. (Bron: TNO)

Eigen woning forfait
Huidig tarief 0,06%

A++ 0,10%
A+ 0,25%
A 0,40%
B 0,55%
C 0,70%
D 0,85%
E 1,00%
F 1,15%
F 1,30%

A+ A B C D E F G
A+
A 227
B 350 123
C 411 185 62
D 526 299 176 114

E 762 535 412 351 236
F 845 618 495 434 319 83
G 1139 912 789 727 613 377 293

in €

Ten eerste maakt het invoeren van het energielabel de bewoner of gebruiker van een woning veel 

meer bewust van de energeti sche eigenschappen van het pand. Daar liggen mogelijkheden voor 

energiebesparing en verduurzaming.  Ten tweede maakt het label ook het verband duidelijk tussen 

de totale woonlasten en het energiegebruik in de woning. Ten slott e is het mogelijk om het ener-

gielabel of de energie-index te koppelen aan de WOZ-waarde van de woning. Dit levert een fi nan-

ciële prikkel op die gekoppeld is aan de gemeentelijke onroerendezaakbelasti ng (OZB) of aan het 

eigenwoningforfait dat een onderdeel vormt van de inkomstenbelasti ng. De OZB is gerelateerd aan 

de WOZ-waarde, maar verschilt sterk per gemeente. Daarmee is het in potenti e niet een voldoende 

gebalanceerd instrument; het wordt hierniet verder uitgewerkt. Het eigenwoningforfait echter is een 

door de belasti ngdienst vastgesteld percentage van de WOZ-waarde, waarover inkomstenbelasti ng 

moet worden betaald. 

Tabel 1 laat zien hoe het eigenwoningforfait kan worden gediff erenti eerd op basis van het energiela-

bel van de woning. Tabel 2 laat zien welke bedragen per jaar als belasti ngvoordeel het verbeteren van 

de energieprestati e kan opleveren, wanneer men daadwerkelijk dit instrument gaat invoeren. 

Uit tabel 1 en 2 blijkt dat een gediff erenti eerd eigenwoningforfait gekoppeld aan het energielabel 

een sterke prikkel kan bieden voor labelverbetering. De bedragen zijn het nett o belasti ngvoordeel in 

euro’s per jaar. Hiermee heeft  de overheid een krachti g instrument in handen dat, mits goed uitge-

werkt, budgetneutraal gehanteerd kan worden, aangezien de extra kosten voor het voordeel dat de 

betere labels genieten, gecompenseerd wordt door extra belasti ngopbrengsten in de lagere label-

klassen. Om dit instrument budgetneutraal te kunnen realiseren, moet men het spilniveau van de 

diff erenti ati e op het gemiddelde energielabel van de woningvoorraad leggen. Deze compensati e zal 

na 2020 waarschijnlijk moeten worden herzien, omdat tegen die ti jd de overgrote meerderheid van 

de woningen sterk verbeterd label zal hebben. Daarom is nu nog niet te voorzien hoe het instrument 

zich in de periode na 2020 budgett air zal ontwikkelen. 

Tabel 1 
Eigenwoningforfait en energielabel 

(Bron: Programmabureau Klimaat & Energie 
Gemeente Amsterdam)

Tabel 2
Belasti ngvoordeel (nett o) bij verbetering van het energielabel (Bron: Programmabureau Klimaat & 
Energie Gemeente Amsterdam)

Om bewoners die nog geen label hebben 

laten opmaken daartoe aan te zett en, kan 

men woningen die nog geen label hebben 

na bijvoorbeeld 1 januari 2016 standaard 

voorzien van een G-label. Ook is het mogelijk 

om per bouwperiode een minimaal label-

niveau te eisen. Zo kan bijvoorbeeld geëist 

worden dat alle woningen uit bouwperiode 

1974-1991 minimaal een C-label moeten heb-

ben in 2020. Een dergelijke maatregel zal het 

algemene bewustzijn van het energiegebruik 

in de woning en de aandacht voor energiebe-

sparing en verduurzaming sterk sti muleren.

Kriti sch bij de laatstgenoemde maatregelen zijn 

bewaking van de kwaliteit, consistenti e van de 

labelverstrekking en een goede monitoring van 

de labelsamenstelling van de woningvoorraad.

Warmtepompen en labelstappen

Belastingvoordeel (netto) bij verbetering van het energielabel
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HOOFDSTUK 3

NEVENEFFECTEN
3.1 Kostenbeheersing en bestrijding van energiearmoede
Wanneer in de periode 2013 tot en met 2020 circa 400.000 warmtepompen worden geïnstalleerd, naast de al gerealiseerde aantallen, bedraagt de meer-

omzet in de branche ongeveer € 2,0 miljard. Loon-, inkomsten- en vennootschapsbelasti ng laten zich niet eenvoudig kwanti fi ceren, maar zullen naar ver-

wachti ng ook toenemen onder invloed van deze omzett oename. In hoofdstuk 2 zijn al de BTW en de energiebelasti ng als stuurinstrumenten uitgewerkt.

De bedrijven aangesloten bij de DHPA zijn acti ef bezig met 

ontwikkeling van de markt voor warmtepompen, en doen 

hiervoor in de komende jaren aanzienlijke investeringen 

(fi guur 2.10). De bedrijven investeren tussen 2013 en 

2020 minimaal € 52 miljoen in alle aspecten van de 

marktontwikkeling. Het overgrote deel van de 500.000 

te plaatsen warmtepompen wordt overigens buiten 

Nederland  geproduceerd. Een substanti eel deel van 

de fi nanciële inspanningen van de fabrikanten zal dan 

ook buiten Nederland worden gedaan. Het werkelijke 

investeringsbedrag ligt dus beduidend hoger dan de 

genoemde € 52 miljoen.
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Figuur 3.1 
Energiekosten (Bron: BDH, CBS, Liander)

Figuur 2.10 
Investeringen in de warmtepompbranche
(Bron: Enquête DHPA 2012)

2.4 Middelen vanuit de fabrikanten en importeurs van warmtepompen

CV gasprijs + 3,5%/jaar 

CV ketel gasprijs + 1,5%/jaar

CV ketel gasprijs + 0%/jaar

Warmtepomp  elec prijs + 1,5%/jaar

Warmtepomp  elec prijs + 1,5%/jaar

 Warmtepomp elec prijs +  0%/jaar

Vaste afschrijvingslasten versus 
variabele kosten
Een belangrijk en  vaak onderbelicht nevenef-

fect van de keuze voor een warmtepomp is het 

verruilen van variabele kosten (potenti eel sterk 

sti jgende energielasten in de toekomst) voor vaste 

kosten (vaste afschrijving op eenmalige investe-

ring in duurzame energietechniek). De kosten voor 

apparatuur, onderhoud en energielasten over een 

gebruiksperiode van vijft ien jaar bestaan bij een 

conventi onele HR-ketel voor het overgrote deel 

uit de kosten voor aardgas. Bij een warmtepomp 

bestaan de kosten over een periode van vijft ien 

jaar voor een aanzienlijk deel uit de afschrijving op 

een eenmalige investering en vijft ien jaar lang een 

substanti eel lagere energielast. Dankzij het klei-

nere aandeel energiekosten is de warmtepompge-

bruiker veel minder gevoelig voor sti jgende ener-

gielasten. Figuur 3.1 toont een aantal scenario’s, 

gebaseerd op diverse sti jgingspercentages van de 

kosten voor onderhoud, gas en elektriciteit over 

een periode van vijft ien jaar. Het grotere aandeel 

variabele kosten vormt bij een cv-ketel een groter 

risico op sti jgende energielasten, dan het kleinere 

aandeel variabele kosten bij warmtepompen.

Totaal investeringen warmtepompbranche 2010-2020

3 scenario’s in ontwikkeling variabele energiekosten
hybride warmtepomp <> energiekosten cv ketel

(excl. afschrijving investering)
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Woonlastenbeheersing en bestrijding energiearmoede
Het beheersbaar houden van de energiekosten en daarmee de woonlasten van de lagere en mid-

deninkomens is een belangrijke maatschappelijke opgave voor de komende jaren. Om erosie van 

de koopkracht tegen te gaan, is het nodig de totale woonlasten voor deze inkomenscategorieën 

op een acceptabel niveau te houden. In de ‘Energielastenbeschouwing’ (NIBUD, 2009), de publi-

cati e ‘Noodzaak: Energielasten beheersbaar houden voor lagere inkomens’ (AgentschapNL, 2010) 

en het onderzoek ‘WoON 2012’ (Ministerie van BZK, 2012) wordt deze noodzaak nadrukkelijk 

genoemd. Energiearmoede is het verschijnsel dat de kosten van energie andere basisuitgaven 

binnen een huishouden verdringt. Deze vorm van armoede ontstaat als eerste bij de lagere inko-

mens, die gemiddeld genomen wonen in huizen met een ongunsti g energielabel (F en G). Dit zijn 

dus woningen met een relati ef hoge energievraag voor ruimteverwarming (Bron: ECN, PBL). 
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De verwachti ng is dan ook dat de branche in de periode tussen 2014 en 2020 bovenin het 

model een substanti ële uitrol van warmtepompen kan realiseren. Echter de overheid zal voor 

de onderzijde van het model, de lagere inkomens in de minder geïsoleerde woningen met de 

lagere energielabels, gericht beleid moeten ontwikkelen. Moti even hiervoor zijn ten eerste de 

energiequote (het micro-eff ect) en daarnaast het koopkrachtbehoud dat men voor deze delen 

van de bevolking zou willen realiseren (macro-eff ect). Uit gedetailleerd onderzoek in het Verenigd 

Koninkrijk  - in Nederland zijn gedetailleerde gegevens en vergelijkingen niet voorhanden - blijkt 

dat men verwacht dat bij onveranderd overheidsbeleid circa 10% van de huishoudens in 2016 te 

maken heeft  met energiearmoede (bron: DECC/CASE). Als de Engelse situati e een indicati e vormt 

voor wat er op Nederland afk omt, loopt het koopkrachtverlies in Nederland in het eerste, tweede 

en derde quinti el uit fi guur 3.2 in 2020 op tot miljarden euro’s per jaar.

Warmtepompen kunnen door het relati ef lage aandeel variabele kosten in de totale exploitati e-

kosten bijdragen aan het bestrijden van energiearmoede. Gebruikers zijn met een warmtepomp 

minder gevoelig is voor sti jging van de energieprijzen. De verwachti ng is dat de komende jaren 

de prijzen van elektriciteit zich totaal anders zullen ontwikkelen dan die van aardgas. Vooral het 

snel toenemende aanbod van elektriciteit uit windenergie en zon-PV zal mogelijk een tempe-

rend eff ect hebben en mogelijk zelfs leiden tot een verlaging van de gemiddelde kWh-prijs voor 

elektriciteit.

De noodzaak tot woonlastenbeheersing voor bepaalde bewonersgroepen is mogelijk niet een 

primair doel van verduurzaming, maar daardoor niet minder maatschappelijk relevant. Met 

toepassing van warmtepompen is het mogelijk de totale gebruikskosten te verlagen. Door het 

verleggen van de gebruikskosten naar investeringskosten worden de voorspelbaarheid en de 

beheersbaarheid van de kosten in de toekomst groter. Warmtepompen bieden op langere ter-

mijn in combinati e met vraagreducti e en zon-PV robuuste instrumenten voor het bestrijden van 

energiearmoede.

Figuur 3.3 
Model woonlasten versus 

besparingspotenti eel. (Bron: DHPA, BDH)

Bewoners die geconfronteerd worden met energie-

armoede hebben door de absolute hoogte van hun 

inkomen budgett air geen ruimte om naar een energe-

ti sch betere woning te verhuizen. De isolati e van hun 

bestaande woning verbeteren (overigens maakt die 

woning vaak deel uit van de sociale woningvoorraad) 

is vaak ook geen reële opti e. Deze groep bewoners zit 

als het ware klem, en is relati ef gezien erg gevoelig 

voor sti jgende energieprijzen.

Figuur 3.2 laat zien hoe energiekosten zich verhouden 

tot inkomens in Nederland.

De lagere inkomens spenderen relati ef meer inkomen 

aan energie: meer dan 60% van de laagste inkomens 

spendeert meer dan 11% van het inkomen aan ener-

gie. Van de hoogste inkomens spendeert 76 % niet 

meer dan 5 procent van het inkomen aan energie.

In fi guur 3.3 wordt inzichtelijk gemaakt hoe zich 

het besparingspotenti eel in grotere woningen (met 

hogere inkomens) verhoudt tot de met energiear-

moede bedreigde huishoudens met een lager of zeer 

beperkt bersparingspotenti eel. Voor de overheid zit 

de mogelijkheid om petajoules aan hernieuwbare 

energie en tonnen aan CO2-emissiereducti e te rea-

liseren bovenin dit model: bij de grotere woningen 

en de middelhoge en hogere inkomens. Daar zit ook 

fi nancieel het grootste besparingspotenti eel per 

woning en het directe investeringspotenti eel voor 

warmtepompen. 
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Figuur 3.2 
Energiequote naar inkomen (Bron: WoON 2012, Ministerie van BZK)

Energiequote (gas&electrisch) naar inkomen, 2012
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3.2 Werkgelegenheid

Innovati e laat zich niet verloochenen. De bestaande, sinds decennia toegepaste, technieken zijn uitontwikkeld en zijn inmiddels met weinig arbeidsti jd 

te installeren. Diezelfde innovati e brengt ons nu ook de technologie van warmtepompen in allerlei types en uitvoeringen. Gevolg van het concept is wel 

dat het installeren van een warmtepomp meer ti jd vraagt (zowel voor het ontwerp van de installati e als voor het installeren zelf), wat positi ef is voor de 

werkgelegenheid in de branche. In de huidige economische laagconjunctuur heeft  deze extra werkgelegenheid een laag verdringend eff ect op andere 

banen en acti viteiten. Extra werkgelegenheid is zeer welkom in de branche.

De werkgelegenheid in de duurzame-energiesector was in 2008 volgens CBS gelijk aan circa 17.300 arbeidsjaren. De producti e en de toegevoegde waarde 

bedroegen respecti evelijk € 5.160 miljoen en € 1.710 miljoen. Wanneer de sector energiebesparing niet wordt meegerekend, bedraagt de werkgelegenheid 

in de duurzame-energiesector zo’n 11.600 arbeidsjaren. De producti e en toegevoegde waarde zijn dan gelijk aan €  3.960 miljoen en €  1.280 miljoen. 

Energiebesparing speelt een zeer grote rol in de duurzame-energiesector, net als wind, geothermie en warmte, zon-PV, biomassa en biogas. De duurzame-

energiesector bestaat voor een groot deel uit kleine en middelgrote bedrijven.

De werkgelegenheidseff ecten van hernieuwbare energie lopen sterk uiteen. Een grove indicati e hiervan zijn de banencoëffi  ciënten: het aantal arbeidsjaren 

per gerealiseerde petajoule hernieuwbare energie. Ecorys heeft  hiertoe berekeningen gemaakt, die voor warmte en geothermie uitkomen op 317 arbeids-

jaren per petajoule, voor zon-PV 383 arbeidsjaren en voor wind op zee 179 arbeidsjaren per petajoule. Alle andere vormen van hernieuwbare energie 

komen veel lager uit.
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Werkgelegenheid
 installati ebedrijven:
Vanuit de doelstelling voor warmtepom-

pen in 2020 is op microniveau de directe 

werkgelegenheid op de werkvloer bij de 

installati ebedrijven bepaald. Voor de directe 

installati ewerkzaamheden komt dit uit op 328 

arbeidsjaren per petajoule. Dit is nog exclusief 

de arbeidsjaren voor geothermie. 

Figuur 3.4 en 3.5 laten de arbeidsjaren zien 

voor zowel bestaande bouw als nieuwbouw.

Het aantal arbeidsjaren is gebaseerd op 

de installati e van 402.700 warmtepom-

pen (482.700 doelstelling minus 80.000 al 

bestaande warmtepompinstallati es) die addi-

ti oneel 12,2 petajoule hernieuwbare energie 

gebruiken. 

Werkgelegenheid
distributeurs en producenten
Een groot deel van de in Nederland toege-

paste warmtepompen wordt in het buiten-

land geproduceerd. Echter, de Nederlandse 

fabrikanten van warmtepompen vormen een 

maakindustrie met aanzienlijke potenti e. 

Naast state-of-the-art water/water-warm-

tepompen zijn specifi ek de hybride warmte-

pompen en venti lati elucht-warmtepompen 

100% Nederlandse innovati es. Verdere uitrol 

van deze technologieën in de Nederlandse 

markt biedt een ‘thuismarkt eff ect’ voor deze 

bedrijven. Dit komt tot uitdrukking in verster-

king van de concrete exportmogelijkheden 

naar omringende EU-landen. Dit is een voor 

Nederland signifi cante industriële ontwik-

keling. Bij het succesvol realiseren van de 

doelstelling van 500.000 warmtepompen zal 

zich een markt ontwikkelen, waardoor er in 

Figuur 3.4 
Directe werkgelegenheid verbonden met warmtepompen in de bestaande bouw
(Bron: DHPA, BDH)

Figuur 3.5 
Directe werkgelegenheid verbonden met warmtepompen in de nieuwbouw 
(Bron: DHPA, BDH)

Directe werkgelegenheid bestaande bouw

Directe werkgelegenheid nieuwbouw
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potenti e een voorsprong ontstaat op de rest van Europa. Bedrijven die suc-

cesvol voor de competi ti eve Nederlandse markt ontwikkelen, hebben zich 

daarmee warmgedraaid voor een wereldmarkt. Bij de Nederlandse produ-

centen van warmtepompen (inclusief supply chain eff ecten) en importeurs 

van in het buitenland geproduceerde warmtepompen is sprake van een 

werkgelegenheid van circa 1.700 ft e’s (bron: enquête DHPA).

3.3 Comfortverbetering
Een vaak onderschat neveneff ect van het gebruik van een warmtepompin-

stallati e is het positi eve eff ect op het comfort in de woning. Woningen die 

zijn voorzien van een warmtepomp worden op een veel gelijkmati ger manier 

verwarmd door een conti nue levering van verwarmingsenergie. Ook is de 

temperatuurverdeling veel gelijkmati ger en zijn er geen koude zones meer. 

Dit leidt bij de gebruiker tot een veel hogere comfortbeleving. Daarnaast 

bieden grondgebonden warmtepompen energeti sch en kostentechnisch 

een zeer effi  ciënte mogelijkheid om de woning te koelen.

3.4 Smart grids
Het huidige gemiddelde gebruik van elektriciteit in de Nederlandse huis-

houdens neemt door de toename van elektrische huishoudelijke apparaten 

gestaag toe. Onduidelijk is nog in hoeverre de opmars van LED-verlichti ng 

hierin een trendbreuk kan veroorzaken. Naar verwachti ng zet de groei van 

het verbruik ook in de toekomst door, onder meer als gevolg van de elektri-

fi cati e van mobiliteit (elektrische fi etsen, scooters en auto’s) en de toename 

van het gebruik van ICT- en gamingapparaten. Daarnaast zal het groeiende 

aandeel van hernieuwbare elektriciteit (zon-PV zal volgens ECN groeien van 

88 megawatt  in 2010 tot zo’n 1.600 megawatt  in 2020) in de nabije toekomst 

meer en meer belasti ngfl uctuati es veroorzaken in het elektriciteitsnet. 

Deze fl uctuati es moeten door middel van slim netwerkbeheer beheersbaar 

gehouden worden. In de energiesector wordt een paradigmaverschuiving 

zichtbaar: het algemene principe van centraal produceren sturing op basis 

van de vraag, naar het afstemmen van het gebruik op de (vaak lokale) elek-

triciteitsproducti e. Individuele opwekkers van elektriciteit met behulp van 

zon-PV zorgen nu al voor tweerichti ngverkeer over het netwerk. De combi-

nati e van zon-PV met warmtepompen en de mogelijkheid om thermische 

energie op te slaan is bijzonder veelbelovend voor energiebesparing en 

verduurzaming in de woningbouw. Deze combinati e verdient dan ook nader 

gedetailleerd onderzoek.

Warmtepompsystemen bieden veel mogelijkheden voor load manage-

ment in smart grids. In 2020, uitgaande van circa 500.000 geïnstalleerde 

warmtepompen van gemiddeld zo’n 3 kilowatt  elektrische aansluitwaarde, 

hebben netwerkbeheerders theoreti sch een regelbare belasti ng ter groott e 

van circa 1.500 MW elektrisch tot hun beschikking. Warmtepompen die zijn 

voorzien van een voorraadvat of boiler kunnen een surplus aan elektriciteit, 

bijvoorbeeld ‘s nachts geproduceerd door windmolens, omzett en in opge-

slagen warmte. De extra kosten hiervoor zijn relati ef laag. Andersom kun-

nen gedurende de ochtendpiek de warmtepompen die voorzien zijn van een 

voorraadvat uitgeschakeld blijven, wat van grote waarde kan zijn voor het 

managen van het netwerk. Warmtepompen bieden al met al een eenvou-

dige en eff ecti eve manier om netbelasti ngen te spreiden en te managen.

Om de mogelijkheden van warmtepompen nader te verkennen faciliteert 

DHPA samen met de overheid, energiebedrijven en netwerkbeheerders 

een projectgroep ‘Warmtepompen in smart grids’. Ook is er vanuit DHPA 

een verbinding met de Annex 42, ‘Heat Pumps in Smart Grids’  van de 

Internati onal Energy Agency, waar insti tuten uit acht landen aan deelne-

men. Ten slott e levert DHPA een bijdrage in de TKI Switch2SmartGrids, een 

van de onderdelen van de Topsector Energie.

Figuur 3.6 
Smart grids zijn warmtepompgrids. (Bron: EHPA)
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Algemene aanbevelingen
●  Werk de gestelde sti muleringsopti es uit samen met de (decen-

trale) overheden en alle andere stakeholders in dit proces om in de 

(bestaande) woningbouw tot een concreet plan van aanpak te komen. 

●  Creëer aandacht voor de maatregelen die gericht zijn op woonlasten-

beheersing en voorkoming van energiearmoede, door instelling van 

een taskforce met onder meer de woningbouwcorporati es.

●   Blijf gezamenlijk als stakeholders conti nue werken aan het bewustzijn 

dat energie naast voedsel, veiligheid, onderdak en schoon drinkwater 

een essenti eel onderdeel is van onze maatschappij en ons dagelijks 

leven en dat energie niet zomaar vanzelfsprekend betaalbaar, beschik-

baar en verkrijgbaar is.

●   Ga uit van de ‘Trias Energeti ca’, streef voortdurend als eerste naar 

vraagreducti e, in welke vorm of hoedanigheid dan ook. Vraagreducti e 

is vaak blijvend voor de resterende levensduur van de woning. De 

meest duurzame energie is de energie die we niet gebruiken.

Onderzoeken algemeen
●  Verken de synergie-eff ecten van installati econcepten gebaseerd op 

de combinati e van zon-PV met warmtepompen en zonthermisch met 

warmtepompen.

●  Onderzoek tot in detail welke woningen (woningtype, bouwperiode, 

bewonersprofi el) een bovengemiddeld potenti eel hebben voor ener-

giebesparing en verduurzaming met warmtepompen (‘Sweetspot’ 

determinati e).

●  Onderzoek in detail welke niet-fi nanciële drijfveren van woningeigena-

ren en bewoners een rol kunnen spelen in het aanjagen van investerin-

gen in energiezuinige oplossingen.

●  Onderzoek de mogelijkheid tot het nog meer en nog breder program-

mati sch benaderen van doelgroepen, vanuit de combinati e van warm-

tepompbranche, installati ebedrijven, belangenorganisati es (VEH, 

Woonbond, Consumentenbond), aannemersbedrijven en overheden.

Juridisch kader
●  Herzie het bestaande wett elijke kader om diverse fi scale en regelge-

vingtechnische instrumenten mogelijk te maken. 

Aanbevelingen voor netwerkbedrijven
●  Faciliteer de registrati e van warmtepompen als duurzame energieop-

lossing in samenwerking met de energieleveranciers met het oog op 

de inzet van de energiebelasti ng als fi scaal stuurinstrument.

●  Ontwikkel voorbeeld projecten om ‘load management’ en ‘peak 

shaving’ met behulp van warmtepompen te demonstreren en met op 

basis van de daarmee verworven kennis tot standaard concepten door 

te ontwikkelen.

Aanbevelingen voor warmtepompfabrikanten
●  Ontwikkel concepten voor het gebruik van smart grid-ondersteunende 

warmtepompsystemen, onafh ankelijk van de thermische opslagcapa-

citeit van het gebouw.

●  Ontwikkel regelconcepten voor hybride warmtepompen.

●  Creëer uitbreiding van de regeling van warmtepompen met ‘slimme’ 

regelfuncti es en monitoring-opti es.

●  Ontwikkel gestandaardiseerde thermische opslagsystemen, ook in retro-

fi t-uitvoering, voor toepassing in bestaande warmtepompinstallati es.

Aanbevelingen voor de landelijke overheid
●  Creëer wett elijke mogelijkheden voort het aanpassen van de heffi  ngs-

korti ng in de energiebelasti ng.

●  Creëer een level playing fi eld voor warmtepompen door:

 -  Een aanpassing van de energiebelasti ng, waarmee de onevenre-

dige toename van de jaarlijkse energiebelasti ng per huishouden 

bij toepassing van een warmtepomp wordt voorkomen.

 -  Een aanpassing van de opzet voor de BTW, waarmee de oneven-

redige toename van de BTW bij de aanschaf van een warmte-

pomp wordt voorkomen. 

 -  Koppel het eigenwoningforfait gebaseerd op de WOZ-waarde 

van de woning gediff erenti eerd aan het energielabel.

●  Neem een voortrekkersrol bij de bestrijding van energiearmoede door 

woonlastenbeheersing, zonder subsidie-instrumenten in te zett en, 

maar door binnen een taskforce naar structurele oplossingen te zoe-

ken voor langere termijn.

Context van de positi oning paper
●  Netwerkbeheerders en energiebedrijven zijn bij de vaststelling van 

hun tarieven en procesafwikkeling gebonden aan strikte wett elijke 

kaders.

●  Bij de inpassing van warmtepompen in smart grids zijn veel verschil-

lende parti jen betrokken, met verschillende belangen.

●  Energiekosten zijn voor alle parti jen in de woningbouw van belang: 

parti culiere eigenaar-bewoners, huurders, woningcorporati es, 

netwerkbeheerders, energieleveranciers, brancheorganisati es, 

instellingen en overheden. Overheid, huurders en woningcorpora-

ti es hebben naast hun formele rol ook een sociale niet-vrijblijvende 

verantwoordelijkheid.

Onderzoeksverantwoording
De onderliggende gegevens en gebruikte bronnen zijn weergegeven in een 

aparte onderzoeksverantwoording, die op aanvraag (info@bdho.nl) zal 

worden toegezonden door BDH in Harderwijk.
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