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Warmtepomp 

 

Wet- en regelgeving 
F-gassen verordening 

EPBD-III 

NEN-EN 16798-17 Energieprestatie van gebouwen - Deel 17: Ventilatie van gebouwen - 
Richtlijnen voor inspectie van de ventilatie en airconditioning 
systemen, Module M4-11, M5-11, M6-11, M7-11 

NPR-CEN/TR 16798-18 Energieprestatie van gebouwen - Ventilatie van gebouwen - Deel 18: 
Verklaring van de eisen in EN 16798-17 - Richtlijnen voor inspectie 
van de ventilatie en airconditioning systemen (Module M4-11, M5-11, 
M6-11, M7-11) 

NEN-EN 15378-1 Energieprestatie van gebouwen - Verwarmingssystemen en warm 
tapwater - Deel 1: inspectie van boilers, verwarmingssystemen en 
warm tapwater, Module M3-11, M8-11 

‘Richtlijn beheer en onderhoud koeling’ opgesteld in opdracht van de NVKL (Nederlandse 
Vereniging van ondernemingen op het gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling). 

Activiteitenbesluit 

SCIOS 

Bouwbesluit 2021 (geluidseisen, toegevoegd n.a.v. Staatsblad 2020, 84) 

Leidraad eis hernieuwbare energie bij ingrijpende renovatie (RVO.nl) 

 

Toelichting 
Een warmtepomp maakt gebruik van de warmte van de buitenlucht of bodem. In een 
warmtepomp zit een koudemiddel dat bij lage temperatuur al verdampt. Bij deze verdamping 
neemt het koudemiddel warmte op uit de buitenlucht. Door middel van het verhogen van de 
druk d.m.v. compressie op de vloeistof, stijgt de temperatuur van dit vloeistof nog meer. 
Hierna wordt met behulp van een warmtewisselaar de verkregen warmte afgegeven aan een 
verwarmingssysteem.  

Verschillende soorten warmtepompen: 

- Een warmtepomp die gebruik maakt van de warmte van de buitenlucht wordt een 
lucht/water warmtepomp genoemd.  

- Een warmtepomp die gebruik maakt van de warmte uit de bodem wordt een water/water 
warmtepomp genoemd. Meer informatie vindt u hierover in het infoblad: WKO. 

- De compressor van een warmtepomp kan gasgestookt of elektrisch aangedreven worden. 
Met gasgestookt wordt bedoeld dat de compressor door een gasmotor wordt aangedreven. 

 

Voorschriften 
Milieuwetgeving 

Een warmtepomp gebruikt net zoals een koelinstallatie een koudemiddel. Elke 
eigenaar/beheerder of installateur van een warmtepomp heeft te maken met 
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milieuwetgeving. Hierin wordt onder andere bepaald op welke wijze omgegaan moet worden 
met stoffen die de ozonlaag aantasten. De regelgeving waaraan moet worden voldaan is 
vastgesteld in het "Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen". 

 

Installatie, reparatie en onderhoud mag in het kader van milieubescherming uitsluitend 
plaatsvinden volgens de F-gassen verordening. Een STEK of NVKL gediplomeerd installateur 
die werkzaam is bij een STEK of NVKL- gecertificeerd bedrijf voldoet aan deze verordening. 
Zij zijn op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan iedere installatie -oud of nieuw-  
moet voldoen.  

 

Per 1 januari 2010 is de STEK regeling, zoals die in de wetgeving vermeld stond, als zodanig 
komen te vervallen. Deze is vervangen door de F-gassen verordening. Als eigenaar van een 
installatie is het belangrijk dat voor onderhoud en inspectie een gecertificeerd bedrijf 
volgens de F-gassen verordening wordt ingeschakeld. De wet- & regelgeving voor een 
warmtepomp komt overeen met die van een koelinstallatie. Voor specifieke informatie over 
CFK’s en STEK wordt verwezen naar het infoblad “koelinstallatie”. De compressor 
(gasgestookt of elektrisch aangedreven) is een deel van de warmtepomp en wordt in de 
inspectie meegenomen. Voor een gasgestookte compressor wordt bij de inspectie rekening 
gehouden met de SCIOS. Dit deel valt onder Scope 4.  

 

EPBD III 
De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is met ingang van 1 december 2013 van kracht 
geworden en per 10 maart 2020 gewijzigd. Deze keuring komt voort uit Europese Richtlijn 
2010/31/EU betreffende de energieprestatie en Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie (EPBD richtlijn). EPBD staat voor Energy Performance of Buildings Directive. 
Gebouwbeheerders of pandeigenaren zijn voortaan verplicht hun airconditionings- én 
verwarmingssystemen met een totaal opgesteld nominaal koelvermogen van meer dan 70 kW, 
op gebouwniveau, iedere vijf jaar te laten keuren.  

Dit is alleen van toepassing op systemen ten behoeve van comfortkoeling/-verwarming en niet 
op koelsystemen ten behoeve van proces- of productiegebonden installaties. 

 

Naast deze nieuwe richtlijn, blijven voor stookinstallaties alle wettelijke verplichtingen 
vanuit het Activiteitenbesluit en de SCIOS regelgeving van kracht. 

 

De EPBD-keuring van airconditioningsystemen is de Nederlandse invulling van Europese 
richtlijn Energieprestatie Gebouwen. De herziende EPBD-richtlijn uit 2010 verplicht EU-landen 
om maatregelen te nemen die de energieprestatie van gebouwen verbeteren. 

Met de EPBD-keuring wordt beoogd een energiebesparing, minder CO2 uitstoot en een 
optimaal werk- en verblijfsklimaat te realiseren. 
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Naast energieprestatie wordt in de herziene Richtlijn ook gekeken naar energie-efficiëntie. 
De EPBD-keuring geldt eveneens voor warmtepompen, aangezien dit systeem zowel voor 
comfortkoeling alsook voor –verwarming zorgt. Als een warmtepomp gekoppeld is aan een 
deelsysteem zoals een ventilatiesysteem, dient ook dit systeem gekeurd te worden.  

 

De keuring omvat een beoordeling van het rendement en de dimensionering van het 
(gecombineerde) koelings-/verwarmings-/ventilatiesysteem vergeleken met de koelings-
/verwarmings-/ventilatiebehoeften van het gebouw en, in voorkomend geval, rekening 
houdend met het vermogen van het koelings-/verwarmingssysteem of het gecombineerde 
koeling-/verwarmings- en ventilatiesysteem om zijn prestaties onder typische of gemiddelde 
werkingsomstandigheden te optimaliseren. 

Indien tijdens een herhaaldelijke inspectie blijkt dat er niets aan het gebouw, het gebruik van 
het gebouw en het systeem zelf is gewijzigd, dan kan het zijn dat de dimensionering van het 
systeem niet hoeft te worden herzien. Dit zal het rapport uitwijzen. 

Indien een gebouw gekoeld of verwarmd wordt met behulp van een systeem dat een nominaal 
vermogen van 290 kW of meer heeft, dient het gehele systeem vóór het einde van 2025 
uitgerust te zijn met een systeem ten behoeve van gebouwautomatisering en –controle zoals 
een Gebouwbeheersysteem. 

 

Een dergelijk systeem moet in staat zijn om: 

• het energieverbruik permanent te controleren, bij te houden, te analyseren en de 
bijsturing ervan mogelijk te maken; 

• de energie-efficiëntie van het gebouw te toetsen, rendementsverliezen van 
technische bouwsystemen op te sporen, en de persoon die verantwoordelijk is voor 
het beheer van de voorzieningen of technische installaties te informeren over 
mogelijkheden om de energie-efficiëntie te verbeteren; 

• communicatie met verbonden technische bouwsystemen en andere apparaten in het 
gebouw mogelijk te maken, en interoperabel te zijn met technische bouwsystemen 
van verschillende soorten eigendomstechnologieën, toestellen en fabrikanten. 

 

Het resultaat van de EPBD III keuring wordt verwerkt in het inspectierapport en geeft 
eveneens een advies indien een kosteneffectieve verbetering van de energieprestatie 
gerealiseerd kan worden. 

 

Indien een gebouw al voorzien is van een dergelijk gebouwautomatiseringssysteem of valt 
onder de EED-richtlijn, dan is deze uitgesloten van de verplichting tot voldoen aan de nieuwe 
EPBD III regelgeving. 

 

De drie-klassen indeling van de oude EPBD III is per maart 2022 veranderd in één klasse 
conform de nieuwe indeling gebaseerd op een vermogen van >70 kW. Voor installaties van 290 
kW of meer gelden bovendien aanvullende eisen. 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  

Documenten: Warmtepomp Pagina 04/010 
Datum: 20-02-2023 Auteur: Melford Versie: 14.4 

 

Warmtepomp 

 

Voor verdere specifieke informatie over EPBD regelgeving wordt verwezen naar het infoblad 
“koelinstallatie”. 

 

Handhaving EPDB-III 
Zie hoofdstuk “Koelinstallatie” voor de inhoudelijke omschrijving waarop handhaving tot 
stand komt. 

Inspectiemethodiek en keuringsverplichting verduidelijkt 
Ten aanzien van de inspectiemethodiek en keuringsverplichting heeft de overheid een aantal 
zaken verduidelijkt die nog in het ongewisse waren. Deze punten staan in het kort hieronder 
weergegeven. 

- Bij de EPBD III-keuring mag gebruik worden gemaakt van het onderhoudsregister of -
logboek van uitgevoerd regulier onderhoud. Dat was tot 10 maart 2022 nog niet het 
geval. Dan dient de rapportage uiteraard wel volgens de geldende norm opgesteld te 
zijn. Inspectiepunten die recent (ten hoogste een jaar geleden) zijn beoordeeld 
tijdens regulier onderhoud hoeven niet opnieuw te worden beoordeeld tijdens een 
EPBD III-keuring; daarvoor mag worden uitgegaan van wat in het onderhoudsregister 
of -logboek is vastgelegd. Van regulier onderhoud is alleen sprake wanneer dit is 
verricht met de frequentie zoals voorgeschreven in andere van toepassing zijnde wet- 
en regelgeving zoals bijvoorbeeld de SCIOS of F-gassen regeling. 

- De keuringsmethodiek is gebaseerd op NEN-EN 16798-17, NPR-CEN/TR 16798-18 en 
NEN/EN 15738-1 en: 

o ‘Richtlijn beheer en onderhoud koeling’ versie 1 juli 2020 opgesteld in 
opdracht van de NVKL (Nederlandse Vereniging van ondernemingen op het 
gebied van Koudetechniek en Luchtbehandeling). 

o ‘Richtlijn beheer en onderhoud ventilatie’ versie 1 juli 2020 opgesteld in 
opdracht van de VLA (Vereniging Leveranciers van Luchttechnische 
Apparaten). 

o ‘Richtlijn beheer en onderhoud verwarming’ versie 1 juli 2020 opgesteld in 
opdracht van de ‘De Nederlandse Verwarmingsindustrie’. 

- Aangezien gecombineerde koeling/verwarming en ventilatiesystemen vaak van 
toepassing zijn, is vastgesteld dat er vier typen keuringen worden onderscheiden 
afhankelijk van het aanwezige type koelinstallatie: 

o Keuring A: systeem dat kan koelen maar niet verwarmen, niet gecombineerd 
met een ventilatiesysteem. 

o Keuring B: systeem dat kan koelen maar niet verwarmen, gecombineerd met 
een ventilatiesysteem. 

o Keuring C: systeem dat kan koelen en verwarmen, niet gecombineerd met een 
ventilatiesysteem. 

o Keuring D: Systeem dat kan koelen en verwarmen, gecombineerd met een 
ventilatiesysteem. 
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- In de via het Bouwbesluit 2012 beschikbaar gestelde inspectielijst, is per te 
inspecteren onderdeel aangegeven: 

o bij welke keuring (afhankelijk van het aanwezige klimaatsysteem) het 
betreffende onderdeel moet worden geïnspecteerd; 

o welk diploma voor het betreffende onderdeel vereist is. 

Het is van belang om te weten dat warmtepompen die zowel kunnen koelen als verwarmen, 
onder het EPBD III-keuringsregime van de koelinstallaties vallen en niet onder het regime van 
verwarmingssystemen of stookinstallaties. Dit geldt eveneens voor het EPBD III-
keuringsregime van ventilatiesystemen; ook deze worden onder de koelinstallaties geschoven. 

Er is vastgesteld dat de EPBD III keuring uitgevoerd dient te worden door een deskundige 
welke beschikt over diploma EPBD-A én EPBD-B (praktijk- en theoriediploma). Het is 
toegestaan om twee deskundigen in te zetten waarvan de een diploma EPBD-A bezit en de 
ander EPBD-B, waaruit het gezamenlijke en gecombineerde complete rapport voort komt, zo 
lang als beide maar aantoonbaar dezelfde scope van keuring hebben uitgevoerd.  

Tijdens een keuring moet voor elk inspectieonderdeel, voor zover van toepassing, worden 
onderzocht en beoordeeld of aan een criterium wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan 
wordt verwezen naar een verbeter-aanbeveling/advies in de advieslijst. De inspectielijst en 
de advieslijst vormen samen tevens het format voor het keuringsverslag. 

Tot slot is besloten dat het verschil in herhalingsfrequentie voor de reeds bestaande 
technische keuringen van koel- en verwarmingssystemen niet gelijk getrokken wordt. Dit 
blijft volgens de huidige termijn van 1x per 5 jaar, respectievelijk 1x per 4 jaar uitgevoerd 
worden, dus ook wat betreft de EPBD III-keuring. 

Wijziging in wetgeving F-gassen verordening, GWP 

Vanaf 1 januari 2020 

Het is verboden om nieuw geproduceerde HFK’s met een GWP >2500 voor 
servicewerkzaamheden te gebruiken per 01-01-2020. Dit geldt voor installaties vanaf 40 ton 
CO2 equivalent. Daarnaast is het verboden om nieuw geproduceerde en geregenereerde HFK’s 
met een GWP >2500 voor servicewerkzaamheden te gebruiken per 01-01-2030. Dit geldt voor 
installaties vanaf 40 ton CO2 equivalent. 

 

Vanaf 1 januari 2022 

Er geldt een verbod op het gebruik van koudemiddel met een GWP >150 in nieuwe 
commerciële koelinstallaties in de detailhandel of catering. Dit geldt voor installaties met 
een vermogen >40kW. In deze sector vallen winkels, distributiecentra en magazijnen die de 
producten direct aan de consument leveren. 
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Vanaf 2027 

Er worden wijzigingen doorgevoerd vanuit de Europese Commissie inzake het gebruik van F-
gassen met een bepaalde GWP. De veranderingen die optreden zijn als volgt en gaan per 2027 
in: 

- Nieuwe splitunits en kleine warmtepompen tot 12kW mogen geen koudemiddel meer 
bevatten met een GWP >150. 

o Uitgezonderd als dit vanwege veiligheidsredenen niet anders mogelijk is. 

- Nieuwe koelinstallaties en warmtepompen met een vermogen >12kW mogen geen 
koudemiddel meer bevatten met een GWP >750. 

- Er worden alternatieve koudemiddelen onderzocht, welke nog gecertificeerd moeten 
worden om toegepast te mogen worden. Dit zijn koolwaterstoffen zoals propaangas, 
maar ook toepassing van CO-2 gas wordt beoordeeld als alternatief koudemiddel voor 
nieuwe installaties. 

- De impact op het service en onderhoud van bestaande installaties is anno 2022 nog 
niet bekend, hoewel de prijs van F-gassen met een hoog GWP sterk stijgt en ombouw 
waarschijnlijk alleen al vanwege die reden tegen 2027 relevant zal gaan worden. 

 

Geluidseis 
Per 1 april 2021 gelden nieuwe geluidseisen aan (nieuw te plaatsen) buiten opgestelde 
installaties voor warmte- of koude opwekking. Het gaat hierbij om warmtepompen en airco’s 
die worden toegepast bij woningen en woongebouwen. 

 

De geluidseis voor de buitenunit van warmtepompen bedraagt 40 dB(a) op de erfgrens. 
Echter, de meeste buitenunits van split-units en warmtepompen produceren hinderlijk geluid, 
zogenaamd tonaal geluid (continu geluid met dezelfde toonhoogte), waardoor deze eis nog 
verder gereduceerd wordt naar 35dB(a) op de erfgrens. 

 

De meeste warmtepompen welke beschikbaar zijn tot december 2020, voldoen niet meer aan 
de nieuwe eisen. Veel fabrikanten werken aan en leveren op korte termijn nieuwe versies van 
warmtepompen waarvan de geluidsproductie gereduceerd is. 

 

Toepassen warmtepomp 
Vanuit de Europese richtlijn Renewable Energy Directive II (RED II) legt de Nederlandse 
overheid per 1 februari 2022 de verplichting op om bij een ingrijpende renovatie een 
minimale hoeveelheid hernieuwbare energie (onderdeel van de BENG-eisen) in te kleden 
binnen de renovatiedoelen. Dit geldt in geval van nieuwbouw én ingrijpende renovatie. In 
Nederland wordt de oppervlaktemethode toegepast om te bepalen of een renovatie 
ingrijpend is of niet. Zodra er meer dan 25% van de gebouwschil wordt vernieuwd, is hier 
sprake van. Naast de oppervlaktemethode wordt gekeken naar de scope van de renovatie. 
Indien binnen de scope sprake is van wijziging aan/vervanging van de technische systemen die 
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zorgen voor verwarming, koeling en/of ventilatie in het bouwwerk, dan wordt in dat geval 
toepassing van warmtepomp(en) als een van de mogelijke oplossingen met als doel het (deels) 
toepassen van hernieuwbare energie (of reduceren gebruik fossiele brandstoffen) 
voorgeschreven indien in bovengenoemde situatie tevens de eerder genoemde 25% regel 
wordt overschreden. Er zijn uitzonderingen op de verplichtingen op basis van de 
voorgeschreven oppervlaktemethode, zodra er sprake is van renovatie die geen betrekking 
heeft op de integrale gebouwschil. Voorbeelden zijn (na)isolatie van spouwmuren, 
enkelsteens buitenmuren of daken (onder dakpannen of dakbeschot). Ook vervalt de 
verplichting in geval van gebouwen met als hoofd gebruiksfunctie, een functie met een lage 
energievraag of indien bouwwerken op een warmtenet aangesloten zijn of dat aantoonbaar 
binnen 3 jaar na renovatie gaan worden. De verplichting vervalt ook indien het technisch 
vrijwel onmogelijk is om de systemen toe te passen of de locatie gebonden omstandigheden 
dit niet toelaten. Er geldt een terugverdientijd van 10 jaar. Indien dit overschreden wordt, 
vervalt de maatregel waarop die overschrijding van toepassing is. Overige maatregelen 
worden op zichzelf staand beschouwd en dienen dan (indien wel binnen 10 jaar 
terugverdiend) alsnog getroffen te worden. 
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Naleving voorschriften 

 

Milieuwetgeving EPBD III 
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Inspectie   1 x per 5 jaar     x x x 

Inspectie   1 x per jaar  x      

Inspectie   2 x per jaar   x     

Inspectie   4 x per jaar    x    

Permanente lekdetectie verplicht 
welke 1 x per jaar wordt 
gecontroleerd 

   x    

Inspectie 1 x per twee jaar wanneer 
permanente lekdetectie aanwezig is, 
welke 1 x per jaar wordt 
gecontroleerd 

 x      

Inspectie  1 x per jaar wanneer 
permanente lekdetectie aanwezig is, 
welke 1 x per jaar wordt 
gecontroleerd 

  x     

Inspectie 2 x per jaar wanneer 
permanente lekdetectie in orde is, 
welke 1 x per jaar wordt 
gecontroleerd 

   x    

Permanent toezicht        

Certificaat drukbeproeving x x x x     

Instructiekaart x x x x     

Stroomschema        

Logboek  x x x     

bedieningsvoorschriften        

Kenplaten** x x x  x     

** Vanaf 1 januari 2017 moeten nieuw op de markt geplaatste apparatuur/installaties worden 
voorzien van kenplaten/etiketten die naast het type koudemiddel en de hoeveelheid in kg ook 
het GWP van het koudemiddel en de hoeveelheid in CO2 equivalenten bevatten. 
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CO-2 emissierapportage 
Ieder bedrijf dat werkzaamheden uitvoert voor een opdrachtgever aangaande een 
koelinstallatie/warmtepomp welke cf. BRL100/BRL200 schadelijke F-gassen bevat, dient 
gecertificeerd te zijn cf. deze BRL om deze werkzaamheden uit te mogen voeren. In relatie 
tot de F-gassen verordening is het voor deze bedrijven verplicht om jaarlijks te rapporteren 
aangaande het gebruik van F-gassen. Hierin dienen ten aanzien van toepassing van F-gassen 
de volgende punten opgenomen te zijn, naast bedrijfs- en activiteit gebonden informatie: 

- hoeveelheid in apparatuur (nieuw of bestaand) 
- toegevoegde hoeveelheden in geval van lekkage/reparatie/modificatie 
- oorzaak lekkage (indien van toepassing) 
- hoeveelheden gerecyclede of geregenereerde F-gassen of HCFK's met naam en adres 

van het recyclingbedrijf en, voor zover van toepassing, certificeringsnummer 
- teruggewonnen hoeveelheden bij onderhoud / service / definitieve verwijdering 
- bij apparatuur buiten dienst: genomen maatregelen voor terugwinning / verwijdering 

F-gassen 

Deze informatie dient in een logboek bewaard te worden, waartoe eveneens de 
eigenaar/gebruiker van de installaties zijn of haar verantwoordelijkheid draagt. Zo is er 
bijvoorbeeld een bewaarplicht van 5 jaar van toepassing voor zowel de installateur als de 
eigenaar/gebruiker. 

Documenten 
- Documenten (gebruiksaanwijzing) van het koelsysteem van de warmtepomp, inclusief 

soort koelmiddel en de inhoud. 

- Inspectierapporten. 

- Onderhoudsrapporten. 

- Certificaat drukbeproeving. 

- Certificaat lekdichtheid. 

- Kenplaat (duidelijk leesbaar en goed bereikbaar). 

- Keuringsrapport EPBD-III. 

- Het logboek en andere documenten: 

- Alle werkzaamheden aan installaties moeten worden geregistreerd. 

- Registratie van het gebruik van koudemiddel in installaties moet in een bij de 
installatie behorend logboek plaatsvinden. In het logboek wordt tevens de hoeveelheid 
koudemiddel vermeld, die geacht wordt in de installatie aanwezig te zijn. Daarnaast 
wordt vermeld wanneer en welke werkzaamheden aan de installatie zijn verricht en 
hoeveel koudemiddel is weggelekt, afgetapt en/of toegevoegd. Ook wordt genoteerd 
welk bedrijf en welke monteur aan de installatie heeft gewerkt. 

- Controlebewijzen van verrichte handelingen moeten bij alle installaties in het logboek 
worden bewaard. 



 

Dit document is bedoeld voor intern gebruik en mag niet anders gebruikt, ingezet 
of in welke mate dan ook commercieel verhandeld worden. 

Best  
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Warmtepomp 

 

Opmerkingen 
De wet- en regelgeving geldt voor systemen met een koudemiddelinhoud vanaf 5 ton CO2 
equivalent. Voor installaties met een koudemiddelinhoud minder dan 5 ton CO2 equivalent 
geldt de zorgplicht. Dit houdt kort gezegd in dat een logboek niet verplicht is, maar de zorg 
om te voorkomen dat er lekkages van koelmiddel ontstaan (onderhoud) wel.  

 

De controle op de naleving van wet- en regelgeving is bovendien een overheidstaak. Door 
(Inspectie, Leefomgeving en Transport) ILT-inspectie en door ambtenaren van gemeenten en 
provincies, die belast zijn met de uitvoering van de Wet Milieubeheer, worden controles van 
koelinstallaties en logboeken uitgevoerd.  

 

De EU-verordening moet worden nageleefd. Overtreding van de verordening is in het “Besluit 
gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen” strafbaar gesteld, wat is aan te 
merken als een economisch delict.  

 

Voor een warmtepomp kan subsidie aangevraagd worden. Hierbij wordt onderscheid gemaakt 
tussen water/water warmtepomp en lucht/water warmtepomp. De subsidieregeling is zeer 
dynamisch en verandert jaarlijks. Voor actuele subsidiebedragen wordt verwezen naar de 
subsidie duurzame warmte. 


