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‘Een warmtepomp is gebaseerd op koeltechniek, vandaar dat we als 

brancheorganisatie hier een juist en realistisch verhaal over kunnen 

vertellen’  

EEN REALISTISCH VERHAAL  
OVER WARMTEPOMPEN
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WARMTEPOMPEN 

De groei van warmtepompen gaat gestaag door in 
Nederland. Dat is niet verwonderlijk, warmtepompen 
kunnen breed worden ingezet om omgevingswarmte 
met lage temperatuur uit duurzame bronnen om te 
zetten in bruikbare warmte voor ruimteverwarming, 
warm tapwater of verwarming van industriële processen

De investering in warmtepompen, is ondanks 
subsidies, nog steeds hoog. Daarom is het van belang 
dat de juiste afweging en selectie wordt gemaakt 
en er een deugdelijke installatie plaatsvindt. NVKL-
installateurs kunnen voorzien in deskundig advies.” 
Warmtepompen zijn voor de erkende installateurs 
namelijk geen onbekende kost: een warmtepomp 
werkt immers via het koeltechnisch principe. Voor 
installateurs die gewoonlijk cv-ketels plaatsen is 
het een nieuw vakgebied. Het werken met een 

warmtepomp vereist specifieke kennis voor wat betreft 
het berekenen, selecteren van de warmtepomp 
en de benodigde apparatuur, het aanleggen, in 
bedrijfstellen en onderhouden van een dergelijk 
systeem.  Daarnaast zijn er specifieke wettelijke 
certificeringseisen waar zowel het installatiebedrijf als 
de monteur die het systeem monteert en inbedrijf stelt 
aan moeten voldoen.  

Door de energietransitie heeft het verwarmen van 
woningen en openbare gebouwen door middel 
van een warmtepomp veel media aandacht 
gekregen.  Er is veel informatie beschikbaar. De 
hoeveelheid maakt het lastig om door de bomen 
het bos te zien. In dit document wordt ingegaan op 
de werking van een warmtepomp, het systeem, de 
soorten en de technische varianten. Dit document 
geeft informatie die u nodig heeft over de werking 
van een warmtepomp, de technische varianten, 
koudemiddelen, regels en subsidies. 
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condensor

aarde waterlucht

bron

verdamper

Eigenlijk is een warmtepomp niet de goede 

benaming. De ‘warmtepomp’ is een slim 

klimaatsysteem dat kan verwarmen, maar ook 

koelen. Een warmtepomp werkt volgens het 

koeltechnische principe en dat is een vak apart. 

De NVKL installateurs gebruiken de 

koudetechniek al decennia lang om te 

koelen en vriezen. In het geval van een 

warmtepomp wordt het koudetechnische 

principe omgedraaid, er wordt warmte uit de 

bron (lucht, maar dit kan ook water of bodem 

zijn) onttrokken en in de te verwarmen ruimte 

gebracht. Dit gebeurt altijd door middel van 

een koudemiddel.

Het koudemiddel is essentieel voor de werking 

van een warmtepomp.
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NVKL HEEFT DE KENNIS, HULPMIDDELEN EN HET KEURMERK

warmtepomp = koudetechniek

WARMTEPOMP – WERKING

Een warmtepomp haalt warmte uit een veelal natuurlijke bron, zoals de buitenlucht, de bodem of het grondwater en 
zet dit om in bruikbare energie om te verwarmen. Om de warmte van de bron middels een warmtepomp te winnen, 
te transporteren en af te geven is er een koudemiddel en elektriciteit nodig. Een warmtepomp werkt volgens 
natuurkundige principes van verdampen en condenseren:

  De warmte wordt gewonnen door koudemiddel vloeistof bij lage temperatuur laten verdampen door de druk te 
verlagen. Vloeistof wordt gas;

  Warmte wordt afgegeven door het koudemiddel (in gasvorm) in druk (en temperatuur) te verhogen en zo te laten 
condenseren. Gas wordt weer vloeistof en wordt gebruikt voor verwarming.

De drukverlaging en drukverhoging vinden plaats in de compressor. Het drukverschil wordt in stand gehouden door 
het expansie-orgaan, wat in de koelcyclus tegenover de compressor is opgenomen.  Deze componenten vormen 
samen met de verdamper en de condensor dan ook de kern van het warmtepompsysteem. 
De warmte wordt opgenomen in een verdamper (buitenunit) en weer afgegeven in een condensor (binnenunit). Als 
dit proces wordt omgekeerd, dan kan de warmtepomp voor koeling gebruikt worden. 
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Een warmtepomp is onderdeel van een 
laagtemperatuur verwarmingssysteem dat bestaat 
uit drie onderdelen: een bron, warmtepomp en 
afgiftesysteem. 

 1.  een bron waar warmte uit wordt gehaald (de 
bodem, soms water, ventilatie- of buitenlucht); 

2.  de warmtepomp, die de warmte opwaardeert naar 
een hogere temperatuur; (als bovenomschreven)

3.  lage-temperatuur-warmteafgiftesysteem (: bv. 
vloer-/wandverwarming of (extra grote) radiatoren. 

Voor een goede werking moeten alle deze 
onderdelen goed op elkaar afgestemd te zijn; de 
beschikbare bron en het afgiftesysteem zijn van 
invloed op de keuze en werking van de warmtepomp.  
Als het afgiftesysteem niet goed is aangelegd en 
niet goed functioneert (de warmte vrijkomend door 
het condenseren wordt niet afgevoerd) dan kan 
de warmtepomp zijn energie niet kwijt. Dat leidt 
tot een hogere systeemtemperatuur en een lager 

rendement en mogelijk schade aan de warmtepomp. 
Een belangrijke randvoorwaarde voor de optimale 
werking van een laagtemperatuur warmtepomp 
verwarmingssysteem is de condities van de 
omgeving, zoals isolatie van het gebouw. 
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Warmtepompen zijn in verschillende uitvoeringen te verkrijgen. Dit document richt zicht op een volledig elektrische 
warmtepomp. Daarnaast wordt er in de praktijk ook gesproken over een hybride warmtepomp. Deze werkt samen 
met een cv-ketel de warmtepomp zorgt op de meeste dagen voor de warmte in het gebouw, de cv-ketel springt 
alleen bij als het erg koud is (dit is beperkt door de buitentemperatuur de meeste schakelen de warmtepomp uit bij 
buitentemperaturen lager dan bv 0 0C) en zorgt voor je warm tapwater (de combinatie tapwater is afhankelijk van het 
fabricaat en de wens van de klant).

Er zijn 5 varianten, deze varianten zijn onderverdeeld 
naar de manier waaruit de warmte wordt opgenomen 
(eerste deel in de naam) en op de wijze waarop de 
warmte het gebouw wordt ingebracht (tweede deel):

 Lucht-lucht-
warmtepompen: een 
lucht-lucht warmtepomp bestaat uit een 
binnen- en een buitenunit. De buitenunit 
is de verdamper en trekt de lucht aan met 
behulp van een ventilator.  Deze lucht 
wordt over de verdamper gevoerd, door 
het temperatuurverschil verdamper/ 
overstromende lucht wordt warmte uit de 
lucht opgenomen. De binnen unit is de 
condensor en verspreidt de warme lucht dan 
over de ruimte. 

    
 Lucht-water-
warmtepompen:  een 
lucht-water warmtepomp is een 
warmtepompsysteem die evenals bij de 
lucht – lucht warmtepomp de buitenlucht als 
bron gebruikt . Een lucht-water warmtepomp 
kan bestaan uit een binnen- en buitenunit 
en hierbij is de werking gelijk aan de lucht-
lucht-warmtepomp echter wordt de energie 
afgegeven aan water om hiermee het huis en 
het tapwater te verwarmen. De lucht-water-
warmtepomp kan ook bestaan uit 1 deel, waarbij 
de energie via waterleidingen het huis in gaan. 

    Bodem-water- 
warmtepompen: Dit is een 
warmtepomp die de aarde als bron gebruikt. 
De warmtepomp maakt hierbij gebruik van 
een zogenaamde ‘bodemwarmtewisselaar’ 
om de warmte uit de bodem te onttrekken. De 
bodemwarmtewisselaar komt in verschillende 
vormen voor, maar de basis is een gesloten 
buizensysteem met daarin water of ‘brine’. 
‘Brine’ is een mengsel van water en een 
antivriesvloeistof (In veel gevallen glycol).

   Water-water- 
warmtepomp: Deze variant 
haalt energie uit grondwater. Er wordt 
grondwater omhoog gepompt. Hier 
wordt warmte uit gewonnen en het 
afgekoelde grondwater wordt weer 
terug in de grond gepompt. De energie 
wordt gebruikt om het huis en tapwater 
te verwarmen. Een groot deel van de 
installatie bevindt zich dus onder de 
grond. Dit type bron wordt een open 
bron genoemd en is ook wel bekend als 
warmte en koudeopslag (WKO). De bron 
dient jaarlijks in balans te zijn. 
 Bij een water – water warmtepomp kan 
in sommige gevallen ook afvalwater 
(restwarmte van de industrie of chemie) 
en oppervlaktewater worden toegepast 
de voorschriften voor het toepassen 
van deze bronnen zijn erg verschillend 
en afhankelijk van de plaats en de 
plaatselijke overheid.

 Geothermische 
warmtepomp: De 
geothermische warmtepomp gebruikt 
warmte afkomstig van 500 meter of 
dieper is ontstaan in de kern van de 
aarde. Een bodemwarmtewisselaar 
komt echter niet diep genoeg om deze 
warmte op te halen, maar grondwater 
komt wel van nature zo diep voor. Om 
de aardwarmte te winnen, wordt daarom 
grondwater vanuit die diepte opgepompt. 
Het afgekoelde water wordt vervolgens 
weer teruggepompt en warmt vanzelf 
weer op door de hitte uit de aardkern. In 
tegenstelling tot bodem-waterpompen is 
dit een open systeem.
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TOEPASSINGEN VAN WARMTEPOMPEN 

kan dan aan de wensen van de gebruiker voldoen en 
het systeem wordt ook niet te groot. 
In alle gevallen leiden onvolkomenheden tot een 
hoger energiegebruik, hogere kosten en minder 
comfort.

Bij renovatieprojecten in de bestaande bouw zijn 
genoemde bouwkundige aanpassingen een eerste 
stap die zou moeten worden genomen. Vanwege 
de hoge kosten blijft dit meestal achterwege. In de 
praktijk wordt dan gekozen voor een warmtepomp 
ondersteund met een Hr-ketel (hybride). De Hr-ketel 
voorziet dan in de piekvraag.
Een lucht/water warmtepomp is voor een bestaande 
woning de makkelijkste oplossing, omdat deze een 
‘losse’ buitenunit heeft, die op een dak, gevel of in de 
tuin geplaatst kan worden.

Een bodem/water warmtepomp is lastiger voor een 
bestaande woning, omdat er een bron in de bodem 
aangebracht moet worden.

Daarbij werkt een warmtepomp op lagere 
temperaturen, systemen met een Cv-ketel 
zijn ontworpen op een temperatuurtraject van 
-80/60 oC. Voor de meeste koudemiddelen in 
de warmtepompen zijn deze temperaturen niet 
haalbaar.   Dat betekent dat om dezelfde hoeveelheid 
warmte in het gebouw te kunnen brengen dat 
er met grotere waterhoeveelheden en daarom 
grotere leidingdiameters en grotere radiatoren 
(laagtemperatuur) gewerkt moeten worden of 
met alternatieve afgiftesystemen als vloer- en 
wandverwarming. 

Het lage temperatuur warmteafgiftesysteem stelt 
hogere eisen aan de bouwkundige uitvoering. Denk 
aan goede isolatie (spouwmuur-, dak-, vloerisolatie 
toepassen van kierafdichting en het vermijden van 
koudebruggen (verbinding in de constructie waarbij 
kou van buiten naar binnen wordt geleid). Het is van 
belang dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat en 
isolatie beperkt de warmtebehoefte.  De warmtepomp 

BESTAANDE BOUW

Een warmtepomp is een wezenlijk ander apparaat dan een cv-ketel, daarom kan een warmtepomp nooit 1 op 1 een 
vervanging van een cv-ketel zijn. De keuze voor een warmtepomp vereist aanpassingen aan leidingen en radiatoren 
en een goede isolatie van de woning. Als de woning niet of slecht geïsoleerd is dan zal de warmtepomp te hard 
moeten werken en is het rendement niet gunstig. 
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In geval van nieuwbouwprojecten is de afweging voor een warmtepomp vaak eenduidiger. Nieuwbouwwoningen 
zijn goed geïsoleerd en er zijn meer keuzemogelijkheden voor systemen, omdat er relatief eenvoudig bronnen 
geboord kunnen worden. Als afgiftesysteem kan eenvoudig vloer- of wandverwarming toegepast worden, omdat dit 
direct in de bouw meegenomen wordt.  

Een gebouw kan voorzien worden van een individuele warmtepomp of aangesloten worden op een collectief 
systeem. Voordelen van een collectief systeem zijn dat investeringskosten over meerdere gebouwen/woningen 
kunnen worden verspreid en er minder ruimtebeslag in de woning is.
Bij collectieve systemen zijn diverse configuraties denkbaar:

  Individuele warmtepomp met collectieve bron
  Dit systeem bestaat uit een centraal bronsysteem en een warmtepompinstallatie op gebouwniveau. Het systeem 

bestaat uit een bron en een ringleiding. Als bron kan worden gekozen voor restwarmte of een warme en koude bron 
(WKO). De bronnen leveren de warmte of koude aan het centrale ringsysteem dat langs alle woningen voert. In de 
woning is een warmtepomp geplaatst die de warmte of koude onttrekt en op de gewenste temperatuur brengt om 
de woning te kunnen verwarmen (of koelen) of tapwater in de boiler te verwarmen.

  Centrale warmtepompinstallatie met centrale tapwaterbereiding
  Dit systeem bestaat uit een bronnensysteem met een warme en een koude bron, een of meerdere grote centrale 

warmtepompen, een groot boilervat, een distributie leidingsysteem en een afgiftesysteem (vloerverwarming, LT-
radiatoren) in de gebouwen. 

  De centrale installatie is vooral geschikt voor collectieve verwarmingsinstallaties in appartementencomplexen 
waarbij de warmteopwekking en de gebruikers dicht bij elkaar zitten en de warmte niet over grote afstanden 
(buiten het gebouw) hoeft te worden getransporteerd.

Het optimale koudemiddel zorgt niet alleen voor 
de hoogst mogelijke efficiëntie en het gewenste 
temperatuurbereik, maar moet ook voldoen aan 
huidige en toekomstige milieu- en veiligheidseisen 
rond brandveiligheid, giftigheid en wettelijke 
milieueisen onder meer betreffend de bijdrage aan de 
global warming en het aantasten van de ozonlaag.

Koudemiddelen zijn op hoofdlijnen ingedeeld 
in synthetische en natuurlijke koudemiddelen. 
Synthetische koudemiddelen zijn stoffen die van 
nature niet voorkomen, maar door de mens zijn 
ontwikkeld voor industriële doeleinden.  Synthetische 
koudemiddelen zijn HFK’s en HFO’s. Deze kunnen een 
negatief effect hebben als ze in het klimaat terecht 
komen. Natuurlijke koudemiddelen komen ook van 
nature voor in het milieu, zoals:

  Water (R718)
  CO2 (R744)
  NH3 (Ammoniak) (R717)
  Koolwaterstoffen, zoals ethaan (R170), propaan 

(R290), propeen (R1270), butaan (R600), isobutaan 
(R600a)

Natuurlijke koudemiddelen hebben een veel lager 
broeikaseffect (Global Warming Potential [GWP]) als 
deze in het milieu terecht komen. Vanuit milieuoogpunt 

WARMTEPOMP EN KOUDEMIDDEL

Zoals al eerder beschreven bestaat en warmtepomp 
bestaat uit een circuit waarin koudemiddel circuleert.  
Een koudemiddel zal bij lage temperaturen en 
drukken “koken”, waardoor het verdampt bij hoge 
temperaturen en drukken, zal het koudemiddel 
condenseren zodat er vloeistof ontstaat. Elk 
koudemiddel heeft zijn eigenschappen.
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de natuurlijke koudemiddelen. Zo is ammoniak erg gevaarlijk voor de mens bij inademing en zijn de koolwaterstoffen, 
zoals propaan en butaan, erg explosief.

Op dit moment is de F-gassenverordening (EU) nr. 517/2014 van kracht. Doel van de verordening is het milieu 
te beschermen door de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen te verminderen. Eén van de belangrijkste 
maatregelen van de F-gassenverordening is een geleidelijke terug fasering van het op de markt brengen van HFK’s, 
de zogenaamde quotumregeling. Het op de markt brengen van HFK’s wordt teruggebracht van 100% in 2015 naar 
21% in 2030. Hierdoor worden juist koudemiddelen met een hoog GWP erg duur, omdat ze veel quotum vereisen en 
er steeds minder volume beschikbaar is. 
Bij natuurlijke koudemiddelen vindt geen terugfasering plaats. Op termijn is het daardoor onrendabel om volledig 
afhankelijk te zijn van traditionele koudemiddelen. Denk dus goed na voordat u een “goedkoop” warmtepomp 
systeem aanschaft met een HFK-koudemiddel met een hoog GWP. Dit is allang geen verstandige en verantwoorde 
keuze meer. 

Er komt een nieuwe generatie koudemiddelen, zoals HFO’s met juist een hele lage GWP, soms lager dan 1 en 
hiermee dus zelfs lager dan CO2 zelf.

REGELGEVING
Een warmtepompinstallatie moet veilig zijn, zowel voor de mensen die eraan werken, als voor de mensen 
die het gebruiken en omwonenden. Daarom gelden er certificeringseisen voor een installatiebedrijf en haar 
personeel en moeten ze voldoen aan wet - en regelgeving ten aanzien van energie- en milieuaspecten. 

 
CERTIFICERINGSEISEN 

F-gassencertificaten
De Europese F-gassenverordening stelt dat een 
installateur een F-gassenbedrijfscertificering 
volgens BRL100 moet hebben en de monteur die de 
warmtepomp met F-gassen komt installeren, moet 
een F-gassenpersoonscertificaat (volgens BRL200) 
in zijn bezit hebben.  

Vakbekwaamheidscertificaat Natuurlijke 
koudemiddelen
Installateurs die werkzaamheden verrichten aan 
koelsystemen met deze natuurlijke koudemiddelen 
moeten bij bepaalde volumes koudemiddelinhoud 
over een vakbekwaamheidscertificaat beschikken.  
Dit komt voort uit het Activiteiten besluit, waar 
de veiligheid van personen en de omgeving 
gewaarborgd wordt, Hier wordt praktische 

invulling aan gegeven via de publicatiereeks 
PGS13 (ammoniak als koudemiddel), de richtlijn 
NPR7600 (brandbare koudemiddelen) en NPR7601 
(kooldioxide als koudemiddel).

Bodem-gebonden warmtepompen (BRL6000/ BRL 
SIKB 11000)
Bij energiebronnen voor warmtepompen kan 
gebruik worden gemaakt van warmte uit de 
buitenlucht, de bodem, grondwater of restwarmte 
van bijvoorbeeld industrie. In het geval dat 
gebruik gemaakt wordt van bodemwarmte is het 
wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van 
toepassing. Het ontwerpen, installeren en beheer 
en onderhoud van een bodemenergiesysteem mag 
alleen door daarvoor erkende bedrijven worden 
uitgevoerd. De eisen voor deze erkenning staan voor 
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ALLES WETEN OVER  
WARMTEPOMPEN?  
BEKIJK DE VIDEO’S!

Ga dan naar www.nvkl.nl/warmtepompfeiten

het bovengrondse deel beschreven in de BRL KBI 
6000 en voor het ondergrondse deel in de BRL SIKB 
11000. 

Via deze erkenning toont de installateur eveneens 
vakbekwaamheid op het gebied van duurzame 
energie aan (DE-erkenning).  

OVERIGE TOEPASSELIJKE 
REGELGEVING

Richtlijn drukapparatuur (PED)
De Richtlijn Drukapparatuur schrijft minimale 
essentiële veiligheidseisen voor waaraan 
drukapparatuur moet voldoen tijdens alle levensfases. 
Een warmtepompinstallatie valt ook onder 
drukapparatuur. 

Energy Labelling en Ecodesign
Een warmtepomp mag in de Europese unie alleen op 
de markt worden gebracht als deze is voorzien van 
een energielabel. Het energielabel is bedoeld om 
consumenten te informeren over de energie-efficiëntie 
van producten. Daarnaast worden er vanuit de Richtlijn 
Ecodesign eisen gesteld aan de minimale energie-
efficiëntie van warmtepompen. 
Let bij inkoop en aanschaf van warmtepompen dus 
op de aanwezigheid van een energielabel en een 
conformiteitsverklaring (CE-markering).

BOUWBESLUIT

Gebruikers moeten er rekening mee houden 
dat warmtepompen (de buitenunits) geluid 
produceren. In het Bouwbesluit staan hier geen 
specifieke eisen voor, maar gemeenten kunnen 
in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
regels hiervoor opgenomen hebben. Echter, vanaf 

2020 gaan er waarschijnlijk nationale geluidseisen 
gelden volgens het Bouwbesluit. Er moet altijd 
een check voor meldings-of vergunningsplicht 
gedaan worden.

Men is voornemens om geluidseisen op te nemen in 
het Bouwbesluit.

SUBSIDIES

ISDE
Tot 2021 geeft de overheid subsidie op 
warmtepompen om zo duurzame verwarming te 
stimuleren. De investeringssubsidie duurzame 
energie (ISDE) geldt voor zowel particulieren als 
zakelijke gebruikers. De hoogte van de subsidie voor 
warmtepompen ligt tussen de € 1.000,- en € 2.500,- 
en is afhankelijk voor welk merk/type pomp gekozen 
wordt. Informatie is terug te vinden op www.rvo.nl

EIA
Als bedrijf, vereniging of stichting kunt u fiscaal 
voordeel behalen als u investeert in energiezuinige
technieken en duurzame energie met de Energie-
investeringsaftrek (EIA). U kunt 45 %
van de investeringskosten aftrekken van de fiscale 
winst.

Lees meer over subsidies en de voorwaarden in ons 
infoblad: Subsidiemogelijkheden nergiebesparing en 
duurzame energie. Download dit document via: www.
nvkl.nl/infobladsubsidies.


