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1 Inleiding en probleemstelling 

1.1 Omschrijving en situering 

Felle bosbranden in Australië1, opnieuw een koudegolf in de VS2, zware stormen in Groot- Brittannië3, 

bij ons was er geen winter terwijl Oost-Europa kreunde onder de koude4. Zijn deze extreme 

weersomstandigheden de schuld van de mens?  

Volgens het rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)  van september 2013 is 

het voor 95% zeker dat de mens verantwoordelijk is voor de globale temperatuurstijgingen. Het 

Westerse consumptiepatroon heeft een stijgende vraag naar fossiele brandstoffen. Bij de verbranding 

van fossiele brandstoffen komen er broeikasgassen vrij, in het bijzonder CO2. In mei 2013 werd de 

symbolische grens van 400 miljoen deeltjes per miljoen in de atmosfeer overschreden.  

Het IPCC voorspelt nog meer overstromingen, droogte, hittegolven enzovoort indien de internationale 

overheden blijven stilzitten en geen alternatieve oplossingen aanbieden. Wereldwijd investeren in 

hernieuwbare energie is één van de oplossingen om de CO2 uitstoot te reduceren. Ook België moet 

oplossingen aanbieden in de ontwikkeling  van hernieuwbare energie. (IPCC, 2013) 

De gebouwen in Europa zijn verantwoordelijk voor 40% van de Europese energievraag.  Om een 

reductie in de broeikasgassen te bekomen moet de bouwsector dus ook zijn steentje bijdragen. Dit 

vertaalt zich in de energieprestatieregelgeving van gebouwen waarbinnen Europa de doelstelling 

formuleert en de EU-leden acties ondernemen om de doelstellingen te bereiken. (EC, 2011) 

België en Vlaanderen stellen eisen waaraan nieuwbouwwoningen moeten voldoen zodat de 

energieprestatie van de woning daalt. De grootste energievraagpost in een woning, verwarming, bepaalt 

in grote mate de energieprestatie van een woning waardoor het aanbod van alternatieve 

verwarmingssystemen de laatste jaren is toegenomen. (Devogelaere et. al 2013). 

 De vraag naar alternatieve verwarmingssystemen zal alleen maar stijgen omdat de energieprestatie-

eisen van nieuwbouwwoningen vanaf 2014 bepalen dat een woning een minimum aandeel in 

                                                             
1
 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1790305/2014/02/09/Opnieuw-felle-branden-in-Australie.dhtml 

2
 http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1782259/2014/01/27/Nieuwe-koudegolf-in-VS.dhtml 

3
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1789812/2014/02/08/Opnieuw-zware-stormen-in-Groot-Brittannie.dhtml 

4
 http://www.demorgen.be/dm/nl/5377/De-aarde/article/detail/1786646/2014/02/03/Hier-bij-ons-geen-winter-elders-in-Europa.dhtml 

 

http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1790305/2014/02/09/Opnieuw-felle-branden-in-Australie.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1782259/2014/01/27/Nieuwe-koudegolf-in-VS.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/990/Buitenland/article/detail/1789812/2014/02/08/Opnieuw-zware-stormen-in-Groot-Brittannie.dhtml
http://www.demorgen.be/dm/nl/5377/De-aarde/article/detail/1786646/2014/02/03/Hier-bij-ons-geen-winter-elders-in-Europa.dhtml
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hernieuwbare energie moet verbruiken. Dit kan behaald worden door de woning te verwarmen met een 

warmtepomp. (Vlaamse Overheid, 2013).  

De meeste warmtepompen in Europa met water als warmteafgiftemedium zijn de lucht warmtepompen 

en de bodem warmtepompen (Gajewskia, Siergiejukb en Szulborskic, 2013). Door de populariteit van 

deze warmtepompen zijn er verschillende vergelijkende studies verschenen tussen 

warmtepompsystemen een klassieke systemen. Deze studies hebben niet altijd dezelfde resultaten.  

Audenaert, De Boeck, Geudens,  en Buyle (2012) deden een kosten- en energieprestatieanalyse van 

verschillende verwarmingsinstallaties in Vlaanderen in verschillende typen woningen. Dit onderzoek 

bevestigde dat de gascondensatieketel de goedkoopste oplossing is en het positiefste effect heeft op de 

energieprestatie van de woning met een ventilatiesysteem op basis van warmteterugwinning.  

In een recenter onderzoek van Pineau,  Rivière, Stabat, Hoang en Archambault (2013) wordt een 

performanceanalyse gemaakt van verschillende verwarmingsinstallaties in een lage energiewoning op 

verschillende locaties in Europa. Hieruit volgt dat een juist gedimensioneerde elektrische  lucht-water 

warmtepomp de meest efficiëntste oplossing is. 

Er zijn ook tegenstrijdige resultaten van onderzoeken te vinden over de milieu-impact van een klassiek 

systeem ten opzichte van een warmtepomp. Onderzoek van Greening en Azapagic (2012)  in de UK 

bewijst dat de milieu-impact van een gasketel lager is dan die van een warmtepomp indien het 

productieproces van de systemen meegerekend wordt. Terwijl  dat Johnson in 2010 bevestigt in het  

onderzoek “Air-source heat pump carbon footprints: HFC impacts and comparison to other heat 

sources” dat de ecologische voetafdruk van een lucht-water pomp te vergelijken is met een 

verwarmingstoestel op basis van gas.  Cabrol en Rowley (2012)  ondervinden in hun onderzoek dat  de 

CO2 uitstoot en de werkingskosten lager zijn bij een lucht-water warmtepomp dan bij een 

gascondensatieketel.  

1.2 Centraal onderzoeksvoorstel 

Uit de literatuur volgen er tegenstrijdigheden in de vergelijking tussen een gascondensatieketel en een 

elektrische lucht-water warmtepomp. In België, meer bepaald in Vlaanderen, is er nauwelijks 

wetenschappelijke literatuur te vinden over een vergelijkende studie tussen gascondensatieketels en 

warmtepompen 

Het eerste deel van deze masterproef zal starten met een inleidend stuk over de energieregelgeving in 

de wereld en Europa.  Gevolgd door een verdere uitdieping van de energieprestatieregelgeving voor 

nieuwbouwwoningen in Vlaanderen waarbij de EPW -methode omschreven wordt.  
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Vervolgens komen  de soorten woningen aan bod zoals de EPB-standaard woning, een lage 

energiewoning en een BEN-woning. Aansluitend zal de werking en de voor- en nadelen  van een 

gascondensatieketel en een warmtepomp als centraal verwarmingssysteem besproken worden. Om het 

eerste deel van deze proef af te sluiten volgt een overzicht van de steunmaatregelen die de Vlaamse 

overheid aanbiedt  voor nieuwbouwwoningen in 2014 en enkele interessante trends  binnen de 

residentiële sector.  

In het tweede deel van deze studie zal een vergelijkende studie gemaakt worden tussen een klassiek 

verwarmingssysteem (de gascondensatieketel) en een alternatief verwarmingssysteem ( de elektrische 

compressiewarmtepomp). Concreet wordt een lucht-water warmtepomp en een grond-water 

warmtepomp vergeleken met een gascondensatieketel in verschillende woningtypen.  

Anders dan de studie van Audenaert et.al. (2012) zal  de invloed van de  warmtebehoefte van de woning 

bestudeerd worden met de isolatiegraad als beïnvloedingsfactor.  In de drie typen woningen(rij-, half 

open en open woning)  worden telkens drie isolatieniveaus besproken.  De isolatieniveaus zijn bepaald 

volgens een onderzoek  in lage energiewoningen van het Passiefhuizenplatform en het IWT. De 

isolatiewaarden zijn K40, K25 en K15 respectievelijk gelijk aan een lage energie woning met een 

isolatieschil conform aan de EPB-standaard, een zeer lage energiewoning met een goede isolatieschil en 

een zeer lage energie woning met een zeer goede isolatieschil.  

In deze studie wordt een knipoog gemaakt naar het toekomstig nieuwbouwbestand. In 2021 moeten de 

nieuwbouwwoningen BEN zijn of bijna energie neutraal. Om deze doelstellingen te bereiken verstrengt 

de Vlaamse Overheid de EPB-eisen om de twee jaar.  Tussen vandaag en 2021 zal de energieprestatie 

van het nieuwbouwbestand sterk dalen mede beïnvloed door een verlaagd k-peil. (Vlaams 

Energieagentschap, 2014) 

Vervolgens kan het volgende  onderzoeksvoorstel geformuleerd worden:  

Een economische en ecologische  analyse van een gascondensatieketel, een lucht-water en bodem-

water warmtepomp in een lage energie  nieuwbouwwoning in Vlaanderen. 

 

Met als onderzoeksvragen: 

 
Met als deelvragen:  

o Welk systeem heeft de laagste investeringskost? 

o Welk systeem heeft de laagste verbruikerskost? 

Is een warmtepomp in vergelijking met een gascondensatieketel financieel haalbaar in een lage 

energie nieuwbouwwoning? 
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o Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel? 

o Wat is de netto contante waarde van een warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel?  

 

 

1.3 Methodologie 

Dit onderzoek is kwantitatief en kwalitatief van aard. Het eerste deel bevat gegevens om beleidsmatige 

en technische inzichten te verkrijgen die de basis vormen voor het kwantitatief onderzoek in het tweede 

deel.  

Het tweede deel vertrekt van drie voorbeeldwoningen (rij-, half open en open) waarvan de 

warmtebehoefte berekend wordt per isolatieniveau. Nadat de warmtebehoefte gekend is kan een 

correct gedimensioneerd verwarmingssysteem geselecteerd worden op basis van het aanbod op 

Batibouw 2014.  

De prijzen van de verwarmingsinstallaties, bekomen op Batibouw en via installateurs, zijn gebruikt om 

een analyse te maken van de gemiddelde investeringskost van elke installatie.  

Om een vergelijking tussen de verwarmingssystemen te maken op basis van de verbruikerskosten is het 

Canadese softwareprogramma RETScreen gebruikt. Dit is een simulatiemodel in Excel dat rekening 

houdt met economische, technische  en metrologische parameters. 

Om de financiële haalbaarheid van een warmtepomp ten opzichte van een gascondensatieketel in kaart 

brengen is opnieuw gesimuleerd in RETScreen. Specifiek zullen de jaarlijkse kasstromen, 

terugverdientijden en de netto contante waarden berekend worden. Vier cases worden besproken op 

basis van het aangewend vreemd en eigen vermogen en de elektriciteitsprijzen.  

In het laatste deel wordt de impact van elk verwarmingssysteem op het milieu gemeten op basis van het 

jaarlijks primair energieverbruik en de nationale CO2 emissiefactoren.  

 

 

 

Is de CO2 emissie van een warmtepomp lager dan een gascondensatieketel in een lage 

energie nieuwbouwwoning? 
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2 Energieregelgeving  

2.1 De wereld en Europa 

 Wereld 2.1.1

In het verleden sloten de industriële landen een reeks verdragen om het broeikasgaseffect tegen te 

gaan. In 1997 stelden de leden van de Verenigde Naties binnen het klimaatverdrag  het Kyotoprotocol 

op om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. In dit verdrag kwamen de leden overeen de  

globale uitstoot met 5,2% te reduceren tussen  2008 en 2012 ten opzichte van het uitstootniveau in 

1990. België moest zijn uitstoot met 7,5% verminderen waarvan het Vlaamse Gewest een reductie van 

5,2% moest behalen. Sinds het begin van deze periode focussen onze Vlaamse en nationale overheden 

meer op hernieuwbare energie. (Kyotoprotocol, 1997) 

Na de mislukte conferentie in Kopenhagen (Denemarken) kwamen de Verenigde Naties in 2010 toch tot 

een besluit over de opvolging van het Kyotoprotocol.  In Cancún (Mexico) erkenden de VN-leden dat in 

de toekomst de globale temperatuurstijging niet hoger mag worden dan twee graden Celsius. 

(Klimaat.be, 2014) 

In Warschau (Polen) eindigde de laatste VN-conferentie met een voorzichtig compromis. In dit akkoord 

kwamen de Verenigde Naties overeen om hun doelstellingen voor het verminderen van de CO2-

uitstoot vóór de klimaattop van 2015 in Parijs bekend te maken. (Klimaat.be, 2014) 

 Europa 2.1.2

Op Europees niveau wordt de bevordering van de energie, geproduceerd vanuit hernieuwbare 

energiebronnen, hoofdzakelijk behandeld in twee richtlijnen. De eerste is de Richtlijn 2001/77/EG 

betreffende de bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen op de interne 

elektriciteitsmarkt. Deze richtlijn streefde naar een objectief van 10% hernieuwbare energie in het bruto 

elektriciteitsverbruik van 2010.  Om de toekomst te verzekeren van het aandeel in hernieuwbare 

energie werd de richtlijn 2001/77/EG in 2009 aangepast door de richtlijn 2009/28/EG. In 2020 zou het 

bruto eindverbruik afkomstig van hernieuwbare energiebronnen minimum 20% moeten zijn van het 

totale bruto-energieverbruik. De lidstaten zijn vrij in de bepaling hoe dit streefcijfer behaald wordt. 

België streeft naar een objectief van 13% hernieuwbare energie in de finale energieconsumptie in 2020. 

( Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie 2009/28/EG, Bijlage I deel A) 

De Europese Unie keurde op 22 december in 2002 de richtlijn 'Energy Performance of Buildings 

Directive' goed. Deze tweede richtlijn legde maatregelen vast om de broeikasgassenuitstoot door 

energieverbruik in gebouwen te verminderen. In 2010 werd de EPBD-richtlijn herzien (2010/31/EU) en 
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de EU-leden hadden tijd tot 9 juni 2012 om deze richtlijn om te zetten naar hun nationale wetgeving.  

De nieuwe  Europese richtlijn (2010/31/EU)  bepaalt dat  de lidstaten vanaf 2021 enkel  vergunningen 

mogen uitreiken voor nieuwe gebouwen die bijna-energieneutraal (BEN) zijn.   

2.2 Vlaanderen  

De Europese richtlijn 'Energy Performance of Buildings Directive’  werd in januari 2006 omgezet in een 

eigen Belgische en Vlaamse regelgeving. De ‘energieprestatie voor binnenklimaat’ regelgeving of beter 

de EPB-regelgeving is gedefinieerd  in het Energiedecreet van 8 mei 2009 en in het Energiebesluit van 19 

november 2010.  Het energiebesluit bepaalt onder andere de methode van de berekening van de 

energieprestatie van een woning en stelt de minimumeisen en normen waaraan een woning moet 

voldoen. (Decreet, 8 mei 2009)(Besluit, 19 november 2010). 

De EPB-regelgeving verschilt in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, Wallonië en Vlaanderen. De 

regelgeving verschilt ook naargelang de aard van het werk (nieuwbouw, renovatie,…) en de bestemming 

(woning, kantoren, schoolgebouwen, industrie en andere specifieke bestemmingen). 

Vanaf januari 2014 moeten onze nieuwbouwwoningen aan strengere voorwaarden voldoen om de 

Europese doelstelling te behalen van een bijna energie neutrale woningen tegen 2021. Stapsgewijs 

zullen de EPB-eisen de komende jaren verstrengen om deze doelstelling te bereiken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/epbrichtlijn.pdf
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3 Normering van nieuwbouwwoningen 

De ‘energieprestatie en binnenklimaat’ regelgeving van de Vlaamse overheid zorgt ervoor dat de 

Vlaming energiezuiniger zal bouwen in de toekomst. In de EPB-regelgeving zitten de EPB-eisen vervat 

waaraan een nieuwbouwwoning moet voldoen. De EPB-eisen zijn opgedeeld in vier categorieën: 

(Decreet, 8 mei 2009)(Besluit, 19 november 2010). 

 Thermische isolatie: U- en R-waarden en K-peil 

 Binnenklimaat: ventilatie en beperking van oververhitting 

 Energieprestatie van de woning: E-peil 

 Minimum aandeel hernieuwbare energie 

3.1 Thermische isolatie-eisen 

 Maximale U-en minimale R-waarden 3.1.1

De U-waarde staat voor de warmtedoorgangscoëfficiënten van de scheidingsdelen (dak, deur, muren, 

ramen, vloeren,….) De maximale U-waarden zijn vastgelegd in de EPB-eisen. Hoe lager de U-waarde van 

een scheidingsdeel, hoe beter de isolerende werking van het deel. De U-waarde geeft aan hoeveel 

warmte er door het scheidingsdeel gaat per seconde, per vierkante meter, per temperatuurverschil van 

één graad Celsius tussen de ene kant van het scheidingsonderdeel en de andere kant ervan.  De U-

waarde wordt uitgedrukt in W/m².K waarbij de W (Watt) voor Joules per seconde, m² (vierkante meter) 

voor de oppervlakte en K (Kelvin) voor het temperatuurverschil.  

 De EPB-eisen bepalen ook de minimale warmteweerstanden van scheidingconstructies, uitgedrukt in de 

R-waarden. Hoe hoger de R-waarde, hoe hoger de weerstand om warmte door te laten van het 

scheidingsdeel. De R-waarde wordt uitgedrukt in m²K/W.  

 K-peil 3.1.2

De K-waarde wordt berekend aan de hand van de gemiddelde U-waarden van de verschillende 

onderdelen van de bouwschil waarlangs thermische warmte verloren gaat.  De K-waarde drukt eigenlijk 

het algemeen isolatiepeil van de woning uit.  De berekening van het K-peil is afhankelijk van de 

verhouding van het beschermd volume op het totaal warmteverliesoppervlak en de totale 

warmteoverdrachtscoëfficiënt door transmissie van het gebouw. In de berekening van de 

warmteoverdrachtscoëfficiënt worden alle U-waarden van daken, vloeren, deuren, ramen, en alle 

andere mogelijke openingen in de isolatieschil opgenomen samen met bouwknopen. Bouwknopen zijn 

plaatsen in de bouwschil waar extra warmteverlies kan optreden. Hoe lager het K-peil, hoe beter de 

woning warmte vasthoudt. (BIN , 2008) 
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3.2 Binnenklimaateisen 

 Minimale ventilatie-eisen 3.2.1

De toevoer van ‘frisse’ lucht in nieuwbouwwoningen wordt beperkt door de steeds beter wordende 

isolatieschil. Een ventilatiesysteem voor een goede basisverluchting moet in nieuwbouwwoningen 

aanwezig zijn om voldoende gezonde lucht te voorzien voor de bewoners en om het woonvocht en 

andere schadelijke stoffen af te voeren.  

De Belgische ventilatienorm NBN D 50-001 (1991) bepaalt hoe snel een kubieke meter (m³) lucht 

vervangen wordt in een bepaalde ruimte van de woning uitgedrukt in debieten. De EPB-eisen bepalen 

de minimale debieten voor toevoer, doorstroom en afvoer in de woningruimten. (WTCB, 2010) 

 Beperken van oververhitting 3.2.2

Een gevolg van een goed geïsoleerde woning kan zijn dat er in  de zomer oververhitting optreedt. Dit 

komt door interne zonnewinsten die een gevolg zijn van invallende zonnestralen door de ramen en 

andere transparante constructiedelen. Indien er gevaar is voor oververhitting moet een aircosysteem 

ervoor zorgen dat de woning een aangenaam zomercomfort heeft. Het energieverbruik van een 

aircosysteem kan hoog oplopen, dus is het interessant om de kans voor oververhitting te beperken. Om 

te voldoen aan de binnenklimaateis moet de oververhittingsindicator onder de drempelwaarde blijven. 

De oververhittingsindicator uitgedrukt in Kelvin per uur(Kh), is  gelijk aan het aantal graaduren dat het 

binnenklimaat boven een temperatuur van 23 graden Celsius stijgt. (Vlaams Energieagentschap, 2014) 

 Energieprestatie van een woning  3.2.3

Het E-peil is de maat van de energieprestatie van een nieuwbouwwoning en de aanwezige vaste 

installaties in standaard omstandigheden. Hoe lager het energiepijl, hoe zuiniger de woning. Het E-peil 

moet verplicht vermeld worden in energieprestatiecertificaten. (Experten Vinçotte, 2009).  Het E-peil 

kan niet berekend worden van een bestaande woning, tenzij het gebouw een grondige renovatie 

ondergaat.  

Het E-peil is  afhankelijk van volgende elementen: de compactheid, de thermische isolatie, de 

luchtdichtheid, de ventilatie, de verwarmingsinstallatie en het systeem voor warmwatervoorziening, de 

oriëntatie en  de koelinstallatie aanwezig in de woning. Het E-peil geeft geen indicatie aan over het 

werkelijk energieverbruik in een woning. Het energieverbruik is immers afhankelijk  van de intensiteit 

van het gebruik van de installaties in de woning.  

Via de EPW (energieprestatie voor woongebouwen)-methode wordt het E-peil berekend van 

woninggebouwen. Een andere methode, de EPU(energieprestatie voor utilitaire gebouwen)-methode 
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dient voor de berekening van het E-peil van kantoren en scholen. Enkel de EPW-methode wordt in dit 

overzicht besproken (zie infra 4.1).  (Vlaams energieagentschap, 2014) 

 Aandeel Hernieuwbare energie  3.2.4

Voor bouwaanvragen vanaf januari 2014 is het verplicht om te investeren in hernieuwbare energie. 

Meer uitleg wordt voorzien in deel 5 ( soorten woningen). 
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4  EPW-methode voor de bepaling van de energieprestatie van een 

woning 

De berekening van het E-peil van de woningen gebeurt op basis van het primair energieverbruik voor 

verwarming, koeling en warm tapwater en primair energieverbruik  door hulpfuncties en ventilatoren 

afgetrokken met de energiewinsten uit zonnepanelen of een micro-warmtekrachtkoppeling.  In de 

komende delen zijn eerst de verschillende stappen uitgelegd voor de bepaling van het 

eindenergieverbruik voor verwarming. Vervolgens is het eindenergieverbruik voor warm tapwater 

besproken.  In het voorlaatste deel komt het energieverbruik voor hulpfuncties en ventilatoren aan bod. 

In de laatste bepaling zijn tenslotte de energiewinsten door zonnepanelen en warmtekrachtkoppeling 

bepaald samen met het eindverbruik voor koeling. (Vlaams energieagentschap, 2014) 

4.1 Bepaling van het eindenergieverbruik voor verwarming  

Er zijn vijf stappen verbonden aan de berekening van het eindenergieverbruik. De  eerste stap berekent 

de warmteverliezen die bestaan uit transmissieverliezen en ventilatieverliezen. De tweede stap 

beredeneert de warmtewinsten die  bestaan uit interne warmtewinsten en zonnewinsten. De netto-

energiebehoefte is in de volgende stap gelijk aan het verschil tussen de warmteverliezen een de 

warmtewinsten. De vierde stap verrekent de netto-energiebehoefte voor verwarming met het 

systeemrendement om in de laatste stap de bruto-energiebehoefte met het opwekkingrendement te 

verrekenen. Figuur 1 geeft een samenvatting weer om het eindenergieverbruik voor verwarming te 

berekenen.   

Figuur 1: Eindenergieverbruik verwarming 

 

 Warmteverliezen  4.1.1

Transmissieverliezen  

De transmissie- of geleidingsverliezen omvatten de verliezen doorheen scheidingsconstructies tussen 

het gebouw en de buitenomgeving. Samengevat zijn de transmissieverliezen lager als het K-peil daalt 

indien de grootte van de woning constant blijft. In deze verliezen zijn ook de koudebruggen verrekend 

die ontstaan tussen verschillende constructieonderdelen van de bouwschil zoals bij de overgang van een 

geïsoleerde muur naar de vloerconstructie. Tijdens het ontwerp moet extra aandacht besteed worden 
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aan koudebruggen omdat in de koudebruggen het warmteverlies versneld wordt. (Vlaamse 

energieagentschap, 2014) 

De ventilatieverliezen  

Voor een gezond binnenklimaat in een woning is er nood aan de toevoer van verse buitenlucht en 

afvoer van vervuilde lucht. Dit kan via onbewuste  in- en exfiltratie verliezen door spleten en gaten in de 

bouwconstructie.  Bewuste ventilatie langs openstaande ramen en deuren of door een ventilatie-

systeem is een andere manier om de lucht te verversen. Vanzelfsprekend treedt er een warmteverlies 

op bij de afvoer van de vervuilde lucht.  Op de markt zijn er verschillende soorten ventilatiesystemen. Er 

zijn  vier categorieën ventilatiesystemen (Audenaert et. al. , 2012 en Vlaams energieagentschap, 2014): 

Systeem A: natuurlijke aan- en afvoer: De toevoer van verse lucht 

gebeurt via ventilatieroosters en de afvoer via een verticaal kanaal. Dit 

systeem werkt niet altijd optimaal bij mistig of winderig weer.  

 

 

Systeem B: mechanische toevoer en natuurlijke afvoer: Een ventilator 

zorgt voor de toevoer van verse buitenlucht en de vervuilde lucht verlaat 

de woning opnieuw via een verticaal kanaal.  

 

 

Systeem C: natuurlijke toevoer en machanische  afvoer: Dit systeem 

werkt volgens het omgekeerde principe van systeem B. 

Ventilatieroosters voorzien de woning op een natuurlijke wijze van 

verse lucht en een ventilatiesysteem zorgt voor de mechanische  afvoer 

van de vervuilde lucht.  

Systemen B en C kunnen een tochtgevoel veroorzaken in koudere periodes tijdens het jaar. Tijdens die 

periode zal voor een aangename binnentemperatuur meer energie gevraagd worden van het 

verwarmingsysteem. 

 Bij systeem D gebeurt zowel de aan- als afvoer van lucht mechanisch. De 

lucht wordt toegevoerd via regelbare toevoermonden en afgevoerd via 

een ventilator. Dit systeem vraagt een minimaal onderhoud. Bij dit 

Figuur 2: Natuurlijke ventilatie 

Figuur 3: Mechanische toevoer 

Figuur 4:Mechanische afvoer 

Figuur 5: Mechanische aan- 
en toevoer 
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systeem is er de mogelijkheid om te kiezen voor een systeem van warmteterugwinning. Een 

warmtewisselaar zorgt ervoor dat de warmte uit de afgevoerde lucht gerecupereerd wordt en opnieuw 

wordt toegevoegd aan de inkomende, verse lucht.  Op deze manier is de woning op een energiezuinige 

manier voorzien van verse lucht. Ventilatiesystemen van het type D met warmteterugwinning hebben 

het positiefst effect op de energieprestatie van de woning met 10 tot 20 E-peilpunten winst. (Audenaert 

et. al. 2012)(IWT, 2013) 

 Nuttige warmtewinsten  4.1.2

Interne warmtewinsten 

Apparatuur, verlichting en personen zorgen voor een interne warmtewinst in de woning. Hun aandeel is 

aanzienlijk kleiner dan de warmteverliezen maar zeker niet te verwaarlozen.  Afhankelijk van het 

energetisch oppervlak van de woning worden de interne warmtewinsten forfaitair bepaald. 

(Passiefhuizen Platform, z.j. ) 

Interne zonnewinsten 

De invallende zonnestralen door transparante scheidingsconstructies zorgen voor een passieve 

warmtewinst door zonne-energie. Afhankelijk van de oriëntatie en de invallende schaduwen op de  

ramen en andere transparante scheidingsdelen speelt de architect maximaal in op de zonnewinsten. 

Zonneweringen zorgen voor een aangenaam comfort tijdens de zomermaanden en beschermen de 

woning tegen oververhitting.  (Vlaams energieagentschap, 2014) 

 Netto-energiebehoefte voor verwarming 4.1.3

De netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming (kilowattuur per vierkante meter) is gelijk aan het 

verschil tussen de warmteverliezen en de warmtewinsten. De  effectieve thermische capaciteit van de 

woning is een laatste stap in de bepaling van de netto-energiebehoefte voor ruimteverwarming. De 

EPW-methode houdt rekening met vier verschillende constructietypen: Zwaar, half zwaar, matig en 

licht. De classificatie gebeurt op basis van het volumegewicht van de scheidingsconstructies, van het 

verliesoppervlak en hun onderlinge verhoudingen. (Vlaams energieagentschap, 2014) 

 Bruto-energiebehoefte 4.1.4

In de voorlaatste stap is de bruto-energiebehoefte voor verwarming bepaald. De bruto behoefte is gelijk 

aan de netto-energiebehoefte gedeeld door het systeemrendement.  Het systeemrendement van de 

verwarmingsinstallatie is gelijk aan:  

Systeemrendement = afgifterendement x verdeelrendement x opslagrendement 
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Het afgifterendement verrekent de warmte die verloren gaat bij vloerverwarming, wandverwarming en 

radiatoren.  Een radiator geeft  onnuttige warmte af aan de muur of de vloerverwarming verliest een 

stuk van zijn afgiftewarmte aan de vloer eronder. In het afgifterendement zijn ook de regelverliezen 

verrekend veroorzaakt aan de thermostaat en kranen. (WTCB, 2007) 

Warmteverliezen tijdens het transport van warm water door de leidingen  worden uitgedrukt door het 

verdeelrendement. De verliezen zijn hoger naarmate de leidingen buiten het beschermd volume liggen 

of de leidingen zelf slecht geïsoleerd zijn. (WTCB, 2007) 

Een laatste verlies kan enkel optreden indien er tijdelijk thermische energie wordt opgeslagen in een 

buffervat. Het opslagrendement is de verhouding van de warmte die aan het verdeelsysteem wordt 

afgeven en de warmte die het door het opwekkingsysteem overgedragen wordt aan het buffervat. 

(WTCB, 2007) 

 Eindenergieverbruik voor verwarming 4.1.5

In de laatste stap wordt het opwekkingrendement bepaald, afhankelijk van het 

warmteopwekkingsysteem. Hieronder wordt de gascondensatieketel en de warmtepomp besproken.  

Gascondensatieketel 

Tijdens de opwarming van het water tot een hoge temperatuur treden er warmteverliezen op door 

(WTCB, 2011):  

 een onvolledig verbranding van het gas,  

 de warmte die door geleiding verloren gaat via de ketelmantel, 

 rookgassen die ontsnappen langs de schoorsteen.  

Elke gascondensatieketel heeft zijn uniek deellastrendement, bepaald aan de hand van een test in een 

laboratorium. (WTCB, 2011) 

Het globaal opwekkingsrendement is bepaald aan de hand van invoergegevens. Dit rendement geeft de 

verhouding weer tussen de warmtelevering aan het systeem voor warmteverdeling en de energie die 

nodig is om deze warmte te genereren. 

Warmtepomp 

Het rendement van een warmtepomp is afhankelijk van de COP en SPF(zie infra).  

Een warmtepomp heeft  altijd hulpenergie nodig om te kunnen functioneren. Die hulpenergie kan 

bijvoorbeeld voozien worden door een aansluiting op het elektriciteitsnet (elektrische warmtepompen). 
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Afhankelijk van de energiedrager (elektriciteit, gas, stookolie,) wordt een andere conversiefactor 

gebruikt voor de omzetting naar primaire energie. (zie infra 4.5) 

In de laatste stap wordt de bruto-energiebehoefte gedeeld door het  opwekkingsrendement. Dat levert 

het eindenergieverbruik voor ruimteverwarming op of de hoeveelheid energie die het 

warmteopwekkingsysteem nodig heeft om in de woning de gewenste binnentemperatuur te creëren. 

(Vlaams energieagentschap, 2014) 

4.2 Bepaling van energieverbruik voor de verwarming van tapwater 

Het systeemrendement  wordt analoog bepaald zoals bij ruimteverwarming. Dit rendement verrekent 

de verliezen die verloren gaan door de warmwaterleiding afhankelijk van hun lengte en de aan- of 

afwezigheid van circulatieleiding.  

Indien de bouwheer gekozen heeft voor een zonneboiler moet deze ook in rekening gebracht worden.  

Een laatste stap bij de bepaling van het eindenergieverbruik voor warm tapwater is de berekening van 

het opwekkingrendement. Dit rendement verrekent de verliezen door opslag in de boiler. (Vlaams 

energieagentschap, 2014) 

Figuur 6: Eindenergieverbruik voor warmtapwater 

 

4.3 Bepaling energie voor hulpfuncties en ventilatoren 

Om de woning te voorzien van voldoende warmte zijn er ook hulpfuncties geïnstalleerd. 

Circulatiepompen zorgen voor de circulatie van het water tussen de opwekkingsinstallatie (of 

warmteopslag indien aanwezig) en de afgifte-elementen. De eltronica en ventilatoren in een 

gascondensatieketel verbruiken ook energie en beïnvloeden het E-peil. 

Afhankelijk van het gekozen ventilatiesysteem (B, C of D) voor de afvoer en/of toevoer van lucht  stijgt 

het energieverbruik. (Vlaams energieagentschap, 2014) 

Figuur 7: Energieverbruik voor hulpfuncties en ventilatoren 

 



15 
 

4.4 Energieverbruik voor koeling en energiewinst door een PV-installatie of 

een WKK 

Indien de woning een installatie heeft voor actieve koeling zoals airconditioning, wordt het 

energieverbruik met forfaitaire installatiewaarden ingerekend. Wanneer er geen actieve koeling 

aanwezig is, zou er een kans bestaan dat de bouwheer achteraf een systeem installeert om in een 

aangenaam zomercomfort te kunnen vertoeven. Om dit tegen te gaan wordt de kans berekend voor 

oververhitting en wordt de ‘fictieve’ koeling in rekening gebracht.  (Vlaams energieagentschap, 2014) 

Energiewinsten uit een PV-installatie of een micro-WKK worden op het einde in vermindering gebracht. 

(Vlaams energieagentschap, 2014) 

4.5 Primair energie en karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 

Primaire energie is gedefinieerd als de energie die nodig is aan de bron om het uiteindelijke 

energieverbruik te dekken. In de EPW-methode wordt er voor elektriciteit gerekend met een 

conversiefactor van 2,5 wat overeenkomt met een verbruik van 2,5 kilowattuur  primaire energie in de 

opwekkingscentrales voor een elektriciteitsverbruik van 1 kilowattuur  in het gebouw. Dit betekent dat 

elektrische verwarming die 1 kilowattuur  elektriciteit verbruikt 2,5 keer zwaarder weegt op het E-peil 

dan een gewone stookketel die die 1 kilowattuur stookolie verbruikt. De conversiefactor van stookolie is 

slechts 1,08 en van aardgas en steenkool 1,07. (Passiefhuis Platform, z.j.) 

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik is de hoeveelheid primaire energie dat gedurende 

een jaar nodig is voor de ruimteverwarming, de productie van warm tapwater, de ventilatie en 

hulpfuncties voor ruimteverwarming en de koeling (reëel of fictief) van een gebouw of gebouwdeel. Het 

wordt berekend op basis van de eigenschappen (compactheid, thermische isolatie en luchtdichtheid) 

van het gebouw en de geïnstalleerde installaties in het gebouw. Eventuele primaire energiewinsten door 

een PV-installatie of WKK moeten op het einde verrekend worden. (Vlaams energieagentschap, 2014) 

 

Het peil van primair energieverbruik van de woning of het E-peil wordt gegeven door de verhouding van 

het karakteristieke jaarlijks primair energieverbruik van de woning tot een referentiewaarde, 

vermenigvuldigd met 100. Die referentiewaarde voor woongebouwen is afhankelijk van het 

warmteverliesoppervlak, het beschermd volume en de bewuste ventilatiedebiet van het gebouw. 

(Vlaams energieagentschap, 2014) 
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De constanten a1, a2 en a3 zijn bepaald in een referentiepakket, en toegepast op tweehonderd 

geometrie-aspecten van woongebouwen (warmteverliesoppervlak, beschermd volume en bewust 

ventilatiedebiet).   (Vlaams Energieagentschap, 2014).  Figuur 8 geeft een samenvatting van de 

verschilllende stappen om het E-peil te berekenen.  

Figuur 8: Overzicht EPW-methode 
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5 Soorten woningen  

Dit hoofdstuk zal drie soorten woningen behandelen: de EPB-standaard woning, een lage energie 

woning en een Bijna Energie Neutraal woning. 

5.1  Nieuwbouwwoning 2014 

Als gevolg van de richtlijn 2010/31/EU van de Europese Unie worden de EPB-eisen elk jaar strenger. In 

2014 moeten alle nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag ingediend is na januari 2014 aan  de 

volgende eisen voldoen(Vlaams energieagentschap, 2014):  

 een maximale netto-energie behoefte voor verwarming en koeling van 70 kilowattuur per 

vierkante meter 

 een maximaal K-peil van K40  

 een E-peil lager of gelijk aan E60.  

In  2014 is er een nieuw eis bijgekomen vergeleken met de voorgaande jaren als gevolg van de Europese 

richtlijn voor hernieuwbare energie 2009/28/EG. Alle bouwvergunningen ingediend vanaf januari 2014 

moeten een aandeel van hernieuwbare energie bevatten. De bouwheer heeft een keuze om te voldoen 

aan een  individuele kwantitatieve of een kwalitatieve  voorwaarde.  

De individuele kwantitatieve voorwaarde stelt dat de bouwheer voldoet aan één van de volgende 

maatregelen: 

 een zonneboiler waarvan de oppervlakte van de collector  minstens 0,02 vierkante meter is per 

vierkante meter bruto vloeroppervlakte van de woning  

 een PV-installatie waarvan de opbrengst minstens 7 kilowattuur is per vierkante meter bruto 

vloeroppervlakte van de woning per jaar 

 een warmtepomp die dient als hoofdverwarming en 85 % van de bruto- energiebehoefte dekt 

 een biomassaketel, -kachel  die dient als hoofdverwarming en 85 % van de bruto-

energiebehoefte dekt 

Wanneer er niet de mogelijkheid is om in een hernieuwbaar systeem te investeren heeft de bouwheer 

nog de optie om: 

 te participeren in warmtenetten,  

 te participeren in een hernieuwbaar energieproject met minstens 20 Euro per vierkante meter 

bruto vloeroppervlakte 
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Bij de kwalitatieve voorwaarde mag de bouwheer investeren in een combinatie van bovenstaande 

maatregelen op voorwaarde dat er jaarlijks minimum 10 kilowattuur energie per vierkante meter 

bruikbare vloeroppervlakte uit hernieuwbare energiebronnen komt.  

Om te verzekeren dat bovenstaande systemen op een voldoende efficiënte wijze hernieuwbare energie 

produceren gelden er ook een aantal kwaliteitsvoorwaarden. Een overzicht van de 

kwaliteitsvoorwaarden per systeem:  

 PV-installatie of een zonneboiler met een oost-zuid-west oriëntatie en een helling van 0° tot 70° 

 Een warmtepomp met een seizoensprestatiefactor groter dan vier 

 Een biomassaketel, -kachel met een rendement van minimum 85 % en emissieniveau lager dan 

de grenswaarden bepaald in de wet. 

 Stadsverwarming waarvan minimum  45 % komt uit hernieuwbare energiebronnen  

 Participatie in een project van hernieuwbare energie binnen de eigen provincie en waarvan het 

project minimum 7 Kilowattuur per bruto vloeroppervlakte van de woning produceert. 

Indien de woning niet voldoet aan de minimale hernieuwbare energie-eis, zal de energieprestatie van de 

woning met 10 % moeten dalen en geconstrueerd worden volgens een maximaal E-peil van E54. Als de 

bouwheer aan geen van bovenstaande voorwaarden voldoet zal hij een administratieve boete moeten 

betalen indien hij zijn woning niet tijdig aanpast. (Vlaams energieagentschap, 2014).  

5.2 Lage energiewoning  

Een lage energiewoning verwijst naar een gebouw dat speciale ontwerpcriteria heeft om het 

energieverbruik te minimaliseren. Deze speciale ontwerpcriteria zijn onder andere een  goede isolatie 

van de volledige buitenschil en een goede luchtdichtheid van de woning. Bovendien heeft de woning 

een hoogwaardig ventilatiesysteem zodat de passieve warmte optimaal benut wordt. Een doordachte 

oriëntatie van de ramen mag ook niet ontbreken zodat de woning de zonnewinsten optimaal kan 

benutten. De woning is onvoldoende geïsoleerd om tijdens de wintermaanden een aangenaam 

binnenklimaat te hebben, een bijkomend verwarmingssysteem is dus zeker nodig. Het E-peil van deze 

woning is maximaal E60 en de netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling is kleiner of gelijk aan 

30 kilowattuur per vierkante meter.(Audenaert, Cleyn, & Vankerckhove, 2008) 

De  bovenstaande definitie is verouderd en op het online web gebruiken ze verschillende definities door 

elkaar. De definitie van het Passief Huizenplatform vzw(ondersteunt door het IWT),  splitst de definitie 

van lage energiewoningen op in lage en zeer lage energie woningen. Bij een lage energie woning ligt het 

E-peil onder E60 en het K-peil tussen de K25 en K30. Verder heeft de woning een netto-energiebehoefte 

voor verwarming en koeling tussen de 45-60 kilowattuur per vierkante meter. Bij een zeer lage energie 
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woning zal het E-peil dalen onder E40 waardoor de woning een K-peil tussen de K15 en K25 zal hebben. 

De netto-energiebehoefte van een zeer lage energiewoning zal maximaal 30 kilowattuur per vierkante 

meter zijn. (Passiefhuizen Platform en IWT, z.j.) 

Figuur 9: Lage energiewoning 

 

(Eandis en Sibomat, 2014) 

5.3 Bijna energie neutraal in 2020 

BEN staat voor bijna-energieneutraal. Bouwen volgens de BEN-principes wordt vanaf 2021 de standaard 

voor nieuwe gebouwen in Vlaanderen. Een BEN-woning verbruikt weinig energie voor verwarming, 

ventilatie, koeling en warm water. Enkel hernieuwbare energie wordt gebruikt om de energievraag van 

de woning te dekken.  

In september 2012 werd het Vlaamse actieplan bijna-, energieneutrale gebouwen samen met de 

plannen van de andere gewesten ingediend bij de Europese Commissie. De Vlaamse Regering legde op 

29 november 2013 vast welk E-peil gebouwen in 2021 moeten halen, om te beantwoorden aan het 

‘BEN-niveau’. 

De definitie is van toepassing op nieuwe en herbouwde woningen (bouwaanvraag 2013, 2014). Het 

eisen-pakket geldt per EPB-eenheid (dus per eengezinswoning, per appartement). 

De Vlaamse regering moet om de twee jaar het eisenpakket evalueren. De volgende evaluatie is gepland 

in 2015.  

De eisen zijn vergelijkbaar met de EPB-eisen voor bouwaanvragen vanaf 2014. Een groot verschil tussen 

een standaard nieuwbouwwoning 2014 en een  BEN-woning is het  maximaal  E-peil van E30. Om dit te 

bekomen zal de bouwheer extra moeten investeren in goed isolerend materiaal, verwarmingsinstallaties 

voor verwarming en tapwater waarvan het primair energieverbruik minimaal is. Om het primair 
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energieverbruik uit  elektriciteit te dekken is het zeker aangeraden om de BEN-woning te voorzien van 

zonnecellen.  

Het K-peil mag maximaal K40 zijn. Maar om een E-peil te halen van E30 is het interessant om te 

investering in constructie- en scheidingsdelen met een minimale U-waarde. (Vlaamse 

Energieagentschap, 2012) 
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6 Centrale verwarming in de woning 

De verwarming is de grootste energieverbruikerspost (50-75%) van het totale huishoudelijk 

energieverbruik volgens cijfers van  Eandis en het Vlaams Energieagentschap.  Het meest toepasselijke 

systeem wordt gekozen op basis van een correcte dimensionering van de verwarmingsinstallatie. 

(Eandis, 2014)(Vlaams energieagentschap z.j.) 

Uit onderzoek  van Pineau et al. (2013) blijkt dat een lucht/water warmtepomp  minder primaire energie 

verbruikt dan een gascondensatieketel in een lage energiewoning. Dit onderzoek werd gedaan op 

verschillende locaties in Europa.  Telkens had de elektrische lucht/water warmtepomp het laagste 

primair energieverbruik en de laagste jaarlijkse CO2 uitstoot. 

In een ander vergelijkbaar onderzoek van Audenaert et. al. (2012) werd een kostenanalyse gemaakt van 

verschillende verwarmingssystemen in drie verschillende typen woningen in Vlaanderen. Uit dit 

onderzoek bleek dat de gascondensatieketel het goedkoopste systeem is, en het heeft de positiefste 

invloed op het E-peil.   

In bovenstaande onderzoeken zijn de resultaten tegenstrijdig. Het tweede deel van deze proef 

onderzoekt welk verwarmingssysteem  het milieuvriendelijkst en goedkoopst is. Op basis daarvan zal dit 

hoofdstuk enkel de werking van een gascondensatieketel en een warmtepomp als centraal 

verwarmingssysteem bespreken. 

Het eerste deel van dit hoofdstuk bespreekt eerst het algemeen principe van centrale verwarming. 

Daarna volgt een kort woordje uitleg over de werking van een gascondensatieketel en zijn rendement. 

Vervolgens komen de voor- en nadelen van een gascondensatieketel aan bod. 

Het tweede deel legt de warmtepompcyclus uit die toepasbaar is  op alle typen warmtepompen. Daarna 

volgt een woordje uitleg over het rendement van een warmtepomp. Het laatst deel van dit hoofdstuk 

behandelt elk type warmtepomp samen met zijn voor-en nadelen.   

6.1 klassieke systemen: Gascondensatieketel 

 Algemeen werkingsprincipe 6.1.1

Dit stuk beschrijft kort het principe van een ketel aangesloten op een centraal verwarmingscircuit. Een 

brander binnenin de ketel warmt het water op terwijl het expansievat het extra volume opvangt van het 

verwarmde water. Via de circulatiepomp komt het warm water terecht in de afgifte-

elementen(radiatoren, vloerverwarming of wandverwarming). Het afgekoelde water komt op het einde 

van het circuit opnieuw terecht in de ketel zodat de cyclus opnieuw kan starten. De regelapparatuur 
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zorgt voor een aangenaam binnenklimaat en geeft signalen door aan de ketel zodat die tijdig in- en 

uitschakelt. (Eandis, z.j.) 

Figuur 10: CV-circuit 

 

 De werking  van een condensatieketel 6.1.2

Gascondensatieketels op basis van gas of stookolie zijn vandaag de meest verkochte klassieke 

verwarmingssystemen.  Bij de verbranding van gas of stookolie in de brander komt warmte vrij samen 

met waterdamp. De warme verbrandingsgassen die normaal bij een conventionele ketel verloren gaan 

via de schoorsteen komen terecht in een warmtewisselaar. Door de warmtewisselaar stroomt het 

retourwater waarvan de temperatuur lager is dan de temperatuur van de rookgassen. Onder het 

dauwpunt zal de waterdamp in de rookgassen condenseren. In de warmtewisselaar wordt  de 

condensatiewarmte toegevoegd aan het retourwater. (Eandis, 2012) 

 Rendement van een gascondensatieketel 6.1.3

De rookgassen die vrij komen tijdens de verbranding van aardgas bevatten een hoeveelheid waterdamp. 

Om die waterdamp te verkrijgen is er een hoeveelheid energie nodig. Bij een niet-condenserende ketel 

gaat deze energie verloren langs de schoorsteen. De onderste verbrandingswaarde is gelijk aan de 

energieopbrengst of rendement van een niet-condenserend ketel. Bij een condenserende ketel wordt 

de energie teruggewonnen door de condensatiewarmte waarvan het rendement gelijk is aan de 

bovenste verbrandingswaarde. De bovenste verbrandingswaarde is minimaal gelijk aan de onderste 

verbrandingswaarde.  

Het efficiëntst  is om de ketel af te stellen op een zo laag mogelijke temperatuur. Een andere optie is de 

circulatiepomp met een lager vermogen in te stellen zodat het verwarmingswater voldoende tijd heeft 

om af te koelen. Hierdoor heeft het retourwater een lagere temperatuur en zal er een grotere 

condensatie plaatsvinden van de rookgassen. Gemiddeld zal het rendement van een 

gascondensatieketel 6% tot 10% hoger liggen dan het rendement van een conventionele ketel. 



23 
 

Het lijkt onmogelijk maar toch hebben condensatieketels een nominaal rendement van meer dan 100 %. 

Bij de berekening van het rendement van klassieke ketel wordt vertrokken van een standaard van 11 % 

dat zeker verloren gaat. Het fictieve rendement is 100% terwijl het feitelijk rendement gelijk is aan 89%. 

De condensatieketel vult precies dat verloren gedeelte van het rendement aan. Met andere woorden 

108% is het rendement in vergelijking met klassieke ketels, terwijl het werkelijk rendement gelijk is aan  

97%. (Viessmann, 2006)(WTCB, 2006) 

  Voor- en nadelen van een gascondensatieketel 6.1.4

In onderstaande tabel zijn de voor- en nadelen van een gascondensatieketel opgesomd. Reden waarom 

de gascondensatieketel zo populair blijft is zijn modulerend vermogen. Naargelang de warmtevraag in 

de woning zal de gascondensatieketel meer of minder werken. In combinatie met een weersafhankelijke 

regeling en thermostaatkranen zal een gascondensatieketel bijzonder zuinig werken. De ketel is ook 

gemakkelijk te plaatsen en neemt een minimale hoeveelheid ruimte in. De afvoer van de 

verbrandingsgassen zorgt voor een extra investering in een schoorsteen of een doorvoer. Andere 

nadelen zijn de CO2 die vrij komt bij de verbranding van gas of stookolie, en de niet te vergeten 

roetvorming waardoor een tweejaarlijks onderhoud verplicht is vanaf 20kW.  (Viessmann, 2006) 

Een condensatieketel is over het algemeen duurder dan een niet- condenserende ketel.  Dit komt door 

het gebruik van duurzame materialen die bestendig moeten zijn tegen het zure condenswater. Maar 

algemeen is de prijs van een gascondensatieketel lager dan andere verwarmingstechnieken. De prijs ligt 

tussen de 2.500 tot 5.000 Euro. (Centraleverwarmingcv.be, 2012) 

Een niet te vergeten belangrijk  nadeel is dat aardgas en aardolie maar in beperkte voorraden aanwezig 

zijn. Tabel 1 geeft een overzicht van de voor-en nadelen van een gascondensatieketel.  

 

Tabel 1: Voor- en nadelen gascondensatieketel 

6.2 De warmtepomp  

De compressiewarmtepomp aangedreven door een elektromotor is vooral terug te vinden in de 

residentiële sector. Deze technologie staat het verste en is het wijdst verspreid in Europa. (Viesmann, 

2007) Deze proef zal enkel deze soort warmtepompen behandelen binnen de residentiële sector.  
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De elektrische compressiewarmtepompen zijn onderverdeeld in verschillende categorieën naargelang 

de soort warmtebron en  het warmteafgiftemedium. Algemeen blijft het werkingsprincipe 

(warmtepompcyclus) van de verschillende soorten warmtepompen hetzelfde. Hieronder een overzicht 

van de verschillende soorten warmtepompen vooraf gegaan door een woordje uitleg over de 

warmtepompcyclus.  

 Werkingsprincipe: warmtepompcyclus 6.2.1

 De warmtepomp bestaat uit gescheiden circuits die met 

warmtewisselaars met elkaar verboden zijn .  Deze circuits 

zijn (Vaillant, 2014)(ODE Vlaanderen, 2005):  

 Het brijncircuit waarmee de warmte-energie van de 

warmtebron naar het koelmiddel circuit 

getransporteerd wordt.  

 Het koelmiddelcircuit waarmee door het 

verdampen, condenseren,  fluïdiseren en 

expanderen warmte-energie aan het cv-circuit 

afgegeven wordt.  

 Het cv-circuit waarmee de verwarming gevoed wordt.  

 

De verdamper is  aan de warmtebron gekoppeld zodat het koelmiddel dat door de verdamper loopt 

energie kan opnemen. Daarbij verandert de aggregatietoestand van het koelmiddel naar een 

gasvormige toestand.  Via de condensor is het koelmiddel met de cv-installatie verbonden, waaraan het 

de warmte-energie opnieuw afgeeft. Bij de warmteafgifte verandert het koelmiddel opnieuw naar een 

vloeibare toestand, het condenseert.  (Vaillant, 2014)(ODE Vlaanderen, 2006) 

Omdat warmte-energie slechts door een lichaam met een hogere temperatuur op een lichaam met 

lagere temperatuur kan overgaan, moet het koelmiddel in de verdamper een lagere temperatuur dan de 

warmtebron hebben.  Daarentegen moet de temperatuur van het koelmiddel in de condensor hoger zijn 

dan deze van het afgiftemedium om de warmte-energie te kunnen afgeven. Een compressor en een 

expansieventiel zorgen voor de temperatuurverschillen, die zich tussen de condensor en de verdamper 

bevinden.  Het dampvormige koelmiddel stroomt van de verdamper in de compressor die zorgt voor 

een drukverhoging. In deze stap stijgt de temperatuur van het koelmiddel sterk.  Na deze procedure 

stroomt het koelmiddel door naar de condensor. In de condensor geeft het koelmiddel zijn warmte af 

aan het afgiftemedium.  Als vloeistof stroomt het koelmiddel vervolgens naar het expansieventiel waar 

Figuur 11: Warmtepompcyclus 
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het zijn  hoge druk en hoge temperatuur verliest.  Deze temperatuur is nu lager dan de temperatuur van 

het brijn/bronwater die door de verdamper stroomt.  Het koelmiddel kan daardoor nieuwe warmte 

opnemen waardoor het opnieuw verdampt.  Het proces begint van vooraf aan. (Vaillant, 2014)(ODE 

Vlaanderen, 2006) 

Bij bepaalde warmtepompen werkt de cyclus ook in de omgekeerde richting, waardoor warmtepompen 

de woning van koeling kunnen voorzien. In deze cyclus wordt er warmte uit het huis onttrokken en 

afgegeven aan de warmtebron (ODE Vlaanderen, 2006) 

 Rendement warmtepomp 6.2.2

Het rendement van een warmtepomp of de winstfactor Coefficient of Performance (COP) is één van de 

maatstaven om de prestaties van een warmtepomp uit te drukken.  De compressor die de druk en de 

temperatuur verhoogt is het enige onderdeel van de warmtepomp die energie verbruikt.  Dit verbruik is 

bepalende voor de COP en wordt bepaald door de geleverde nuttige energie van de warmtepomp te 

delen door de op opgenomen elektrische energie van de compressor. (ODE Vlaanderen, 2006)

 

Wanneer een warmtepomp bijvoorbeeld een COP van 4 haalt, wil dat zeggen dat de energie die je in het 

systeem moet steken vier maal kleiner is dan de energie die je eruit haalt.  Voor elke kilowattuur  

elektriciteit die de compressor verbruikt, wordt er vier kilowattuur  nuttige energie geproduceerd. Een 

goede warmtepomp heeft een winstfactor van 2,5 à 6 afhankelijk van het type. (ODE Vlaanderen, 2005) 

De energiewinst is afhankelijk van het temperatuurverschil tussen de bron en het verwarmingssysteem. 

Hoe groter het verschil, hoe lager de energiewinst zal zijn.  Dit komt omdat de compressor meer arbeid 

moet leveren bij een grotere drukverhoging.  Evenredig met de drukverhoging is de gerealiseerde 

temperatuurverhoging van het koelmiddel. Deze temperatuurverhoging is afhankelijk van het 

temperatuurverschil tussen de warmtebron en het warmteafgiftesysteem.  Dus hoe kouder het buiten is 

hoe hoger de warmtevraag in de woning, hoe meer de compressor zal werken om de gewenste 

temperatuur binnen te krijgen. (ODE Vlaanderen, 2005) 

De COP zal optimaal zijn bij een afgiftesysteem dat een niet al te hoge temperatuur heeft. Hoge 

temperatuur verwarming (HTV) hebben een temperatuur hoger dan 60 graden Celsius nodig aan de 

uitgang van de condensor om het huis op te warmen bij een koude winterdag.  Voorbeelden van hoge 

temperatuursystemen zijn de radiatoren en convectoren die een beperkt warmteafgifteoppervlak 

hebben. (ODE Vlaanderen, 2005) 
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De winstfactor zal het hoogst zijn bij lage temperatuurverwarming (LTV) of zeer lage 

temperatuurverwarming (ZLTV). Voorbeelden van deze afgiftesystemen zijn vloerverwarming en/of 

wandverwarming.  Door het hoge afgifteoppervlak is een aanvoertemperatuur bij voorkeur maximaal 35 

tot 40 graden Celsius. (ODE Vlaanderen, 2005) 

Om een vergelijking te maken tussen de verschillende COP’s  van warmtepompen moet er rekening 

gehouden worden met de verdampertemperatuur en de condensortemperatuur.  In de bepaling van de 

COP volgens de NBN EN 14511 norm worden constructeurs verplicht om een warmtepomp te bouwen 

die een minimale COP heeft afhankelijk van het type  pomp.  In tabel 2 een kort overzicht van de 

minima. 

  Tabel 2: COP volgens NBN EN 14511 norm 

 

De COP is bepaald in een laboratorium in optimale omstandigheden. De COP is de maximale winstfactor 

bij een temperatuur van de koude bron aan de ingang van de verdamper  en de temperatuur aan de 

uitgang van de condensor bepaald volgens NBN EN 14511. Door deze norm is het gemakkelijk om 

warmtepompen te vergelijken van verschillende constructeurs.  

De prestatie van een warmtepompsysteem of Seasonal Performance Factor (SPF) indiceert zowel het 

energieverbruik van de warmtepomp als dat van de randapparatuur en dit over het hele stookseizoen.  

Door gebruik te maken van  de SPF indicator kunnen verschillende warmtepompsystemen vergeleken 

worden. De warmtepomp wordt in de EPB-berekening ingerekend via de SPF voor de bepaling van het E-

peil. (Vlaamse Energieagentschap, 2014) 

“De SPF wordt bepaald door de COP te vermenigvuldigen met enkele factoren in functie van de 

aanvoertemperatuur, het ontwerp temperatuurverschil, het verbruik van de primaire bronpomp en (bij 

ventilatielucht als afgifte of bron) het luchtdebiet”. (ODE Vlaanderen en het Vlaamse 

Energieagentschap, 2009)  

Tenslotte kan een warmtepomp vergeleken worden met een  klassiek verwarmingssysteem op basis van 

hun energie-efficiëntie of Primary Energy Ratio (PER).  Het PER houdt rekening met het totaal primair 
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energieverbruik van de systemen.  Hoe  hoger de factor, hoe energiezuiniger het systeem is. (ODE 

Vlaanderen, 2006) 

 Warmtebronnen 6.2.3

Warmtepompen kunnen warmte onttrekken via drie soorten bronnen: lucht, water en grond. De lucht-

warmtepompen zijn het eenvoudigst te installeren omdat er geen extra investeringen nodig zijn in 

boringen of graafwerken. Het afgiftemedium kan ofwel water ofwel lucht zijn. Hieronder volgt een 

overzicht van de verschillende soorten warmtepompen, afhankelijk van de warmtebron, gecombineerd 

met warmteafgiftemedium water. Een warmtepomp met lucht als warmteafgifte medium is niet 

gebaseerd op het principe van een centrale verwarming en valt daarom uit het bestek van deze studie.  

Lucht-water warmtepomp 

De eerste soort warmtepompen zijn de luchtwarmtepompen die hun warmte onttrekken uit de 

buitenlucht of binnenlucht. Deze proef bespreekt enkel lucht-water warmtepompen die een buitenunit 

hebben.  

Figuur 12: Lucht-water warmtepomp: opstelling 

 

(IZEN Energy Systems, 2014) 

Een buitenunit bestaat uit een ventilator en een elektrische weerstand die zorgt voor de ontdooifunctie 

tijdens de wintermaanden.  De ventilator zuigt de buitenlucht via de vinnen  naar de warmtewisselaar.  

Hierdoor ontstaat een gelijkmatige verdeling van de lucht op het oppervlak van de warmtewisselaar. De 

warmtewisselaar bestaat uit koperen leidingen waardoor de koelvloeistof loopt.  Vanaf dit moment start 

de warmtepompcyclus.  (zie supra 6.2.1).  In de binnenuit  vindt de warmteoverdracht plaats langs de 

condensor aan het afgiftemedium water, dat door de leiding van het cv-circuit loopt.  (Vaillant, 2014) 

De invloed van de temperatuurschommelingen is een groot nadeel voor de lucht-water warmtepomp.  

Bij vriestemperaturen buiten zal er meer warmtevraag zijn binnen de woning. Net dan zal de 
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warmtepomp onvoldoende warmte kunnen onttrekken aan de buitenlucht.  Om toch te kunnen voldoen 

aan de warmtevraag zal de warmtepomp over elektrische verwarmingselement beschikken. Een andere 

oplossing is de installatie van een gascondensatieketel, stookolieketel of een houtkacheltje die 

bijverwarmt indien de warmtevraag in de woning hoog is. (Vaillant, 2014) 

Een bijkomstig probleem bij de daling van de buitentemperaturen is het gevaar dat de verdamper in de 

buitenunit bevriest. De vochtige lucht kan vastvriezen aan de warmtewisselaar waardoor het rendement 

van de pomp daalt. Om dit op te lossen kan een warmtepomp voorzien worden van een elektrische 

weerstand , die dan weer zorgt voor meer elektriciteitsverbruik. (Vaillant, 2014) 

De warmtepomp kan ook overschakelen op ontdooicyclus of de omgekeerde cyclus. De warmte van 

binnen zal onttrokken worden om de verdamper te ontdooien.  De meeste warmtepompen zijn voorzien 

van sensoren die tijdig signaal geven wanneer de warmtepomp moet overschakelen om ontdooicyclus.  

Door de korte cyclus zal het comfortverlies binnen minimaal zijn, maar het rendement van de pomp zal 

wel dalen. (Natural resources Canada’s office of energy efficiency, 2004) (Vaillant, 2014) 

Water-water warmtepomp 

De ondergrondse waterlagen in Vlaanderen hebben een constante temperatuur van 10 tot 14 graden 

Celsius. Het grondwater is overmatig aanwezig en zit ongeveer op een diepte van 20 tot 100 meter in 

Vlaanderen. Hierdoor verandert de temperatuur van het grondwater nauwelijks zodat het rendement 

van de warmtepomp doorheen het jaar constant blijft. (ODE Vlaanderen, 2012) 

Figuur 13: Water-water warmtepomp: opstelling 

 

Langs een onderwaterpomp wordt het water uit een put, die vergelijkbaar is met de afmetingen van een 

standaard regenwaterput, opgepompt naar de warmtepomp. Na de warmteoverdracht wordt het 

pompwater weer teruggeleid in een retourput. Afhankelijk van de diepte van de put en het aantal 

retourputten zal de investeringskost stijgen. (ODE Vlaanderen 2012) 
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In België zijn het aantal geïnstalleerde water-water warmtepompen beperkt in de residentiële sector. 

(Vaillant, 2014)  

Bodem-water warmtepomp 

Een bodem-water warmtepomp haalt zijn energie uit aardwarmte. Hoe dieper onder het aardoppervlak, 

hoe constanter de temperatuur is gedurende het stookjaar. Op één meter diepte schommelt de 

temperatuur tussen de 4 en 14 graden Celsius. Vanaf een diepte van 15 meter heeft de bodem een 

constante temperatuur van 10 graden Celsius. (ODE Vlaanderen,  2012) (Vaillant, 2014) 

Figuur 14: Gemiddelde bodemtemperatuur 

 

Een grondwarmtewisselaar bestaat uit een buizenstelsel waardoor een combinatie van water en 

antivriesmiddel circuleert. Dit mengsel zal warmte onttrekken uit de bodem en zal gasvormig worden in 

de verdamper.  

Er zijn twee verschillende soorten bodem-water warmtepompen op basis van de plaatsing van de 

warmtewisselaar. Een eerste type is de bodemwarmtepomp met een horizontale collector, een tweede 

type heeft een verticale warmtecollector.   

 Horizontale captatie 

 

Figuur 15: Bodem-water warmtepomp: horizontale captatie 
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De horizontale warmtewisselaar of collector  is een netwerk van buizen die op een diepte van ongeveer 

1 meter liggen.  Doordat de warmtewisselaar niet zo diep ligt zal het rendement van de warmtepomp 

beïnvloed worden door temperatuurschommelingen. Dit type collector is vooral geschikt voor woningen 

die beschikken over voldoende oppervlak dat niet bebouwd of beplant is met bomen. Het benodigd 

oppervlak is afhankelijk van de warmtevraag van de woning en de samenstelling van de bodem. Hoe  

hoger de warmtevraag, hoe groter het oppervlak van de collector. Ook de warmte-absorptie hangt af 

van de vochtigheid in de bodem. Hoe natter de grond hoe hoger het absorptierendement. De 

opnamecapaciteit van een droge zandbodem is ongeveer 10 a 15 Watt per vierkante meter terwijl die  

van een natte leemgrond 25 a 30 Watt per vierkante meter is . (ODE Vlaanderen, 2006 en 2012) 

(Vaillant, 2014) 

 Verticale captatie 

 

Figuur 16:: Bodem-water warmtepomp: verticale captatie 

Wanneer er onvoldoende oppervlakte aanwezig is voor een horizontale warmtewisselaar is een 

verticale warmtewisselaar een ideaal alternatief. Door boringen van 100 meter diep zal  de 

warmtewisselaar niet onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen omdat er vanaf een diepte van 5 

à 7 meter onder het aardoppervlak een temperatuur van 10 à 12°C heerst. Het rendement van de 

warmtepomp daalt naargelang de duur van het stookseizoen. Omdat de warmte wordt onttrokken en 

de warmtetoevoer door de omliggende bodemgrond trager verloopt dan de onttrekking ervan. Op het 

einde van het stookseizoen zal de grond langzaam zijn warmte terug recupereren. (ODE Vlaanderen, 

2006 en 2012) (Viallant, 2014) 

De geologie van de grond bepaalt het onttrekkingsvermogen. Na een geologische studie kan berekend 

worden hoeveel meter boringen er nodig zijn. Het onttrekkingsvermogen van de grond varieert tussen 

de 20 tot 70 watt per meter (ODE Vlaanderen, 2006) 

Voor de boringen is een bouwvergunning nodig, die niet altijd toegewezen wordt. De prijs voor de 

boring is aanzienlijk duurder dan de graafwerken voor een horizontale warmtecollector. meter (ODE 

Vlaanderen, 2006) 
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 Voor- en nadelen warmtepomp 6.2.4

Uit voorgaande informatie is een kort overzicht gemaakt van de voor- en nadelen van een warmtepomp. 

In tabel 3,4 en 5 de voor- en nadelen van een lucht-,water-, en bodem-water warmtepomp. In  tabel 6 

een algemeen overzicht van de voor- en nadelen van een warmtepomp 

Tabel 3: Voor- en nadelen lucht-water warmtepomp 

 

Tabel 4: Voor- en nadelen bodem-water warmtepomp 

 

Tabel 5: Algemene voor- en nadelen warmtepomp 

D 
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De warmtepomp is dus energie-efficiënter dan de klassieke verwarmingssystemen die meer primaire 

energie verbruiken. Volgens de European Heatpump Association (2008) zal een warmtepomp tot 50% 

minder primair energie verbruiken dan een conventioneel systeem. Een gevolg van de energie-

efficiëntie is een daling van de energiefactuur. Minder primair energieverbruik betekent ook een 

reductie van de CO2 uitstoot. (ODE Vlaanderen ) 

Het grote nadeel van een warmtepomp is echter de hogere investeringskost vergeleken met een 

klassiek systeem. Oudere bronnen spreken soms over prijzen die niet meer relevant zijn. Omdat de 

laatste  jaren de interesse in warmtepompen sterk toeneemt stijgt de knowhow en de concurrentie, die 

zorgen  voor een prijzendaling. (Aernouts, Dams en Jespers 2013)   

Hieronder een kort overzicht van de initiële kosten van de systemen in 2014. 

Tabel 6: Kostprijsindicatie warmtepompen 

 

(IZEN, 2013) (warmtepompprijzen.be, 2013)(Viessmann, 2013)(ODE, 2006) 
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7 Steunmaatregelen 2014 voor nieuwbouwwoningen 

7.1 Premie netbeheerder 

De distributienetwerkbeheerder voorziet een premie voor de plaatsing van een warmtepomp in 

bestaande woningen en nieuwbouwwoningen met bouwaanvraag tot 31/12/2013. De hoogte van de 

premie is afhankelijk van de COP, het geïnstalleerd vermogen en de soort warmtepomp, en bedraagt 

maximaal 1 700 Euro. Voor nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag  dateert van na 1 januari 

2014 is er geen premie meer voorzien voor warmtepompen. (Vlaams Energieagentschap, 2014) 

Vanaf 1 januari 2014 voorziet de netwerkbeheerder wel nog een premie voor een E-peil E40 of lager. 

Voor de periode van bouwaanvragen van 1/1/2012 tot en met 31/12/2013 is er ook een premie 

voorzien voor woningen met E-peil E50 of lager. (Vlaams Energieagentschap, 2014) 

7.2 Subsidies van de Vlaamse Overheid 

 Verlaagd E-peil  7.2.1

Voor bouwaanvragen vanaf 2013 is een korting van 50%  voorzien op de onroerende voorheffing bij een 

E-peil van maximaal E50 en dit gedurende 5 jaar (en maximaal E40 voor bouwaanvragen vanaf 2014. Er 

wordt ook een korting van 100% op de onroerende voorheffing voorzien bij een E-peil van maximaal E30 

en dit gedurende 5 jaar. 

 Voordelig BEN-krediet voor zeer energiezuinige nieuwbouw 7.2.2

Omdat BEN-woningen een hogere marktwaarde hebben zijn de banken ook bereid een handje te helpen 

bij de ondersteuning van energiezuinige woningen. Triodos Bank en Belfius voorzien een speciaal 

leningspakket voor de BEN-bouwer. De voordelen zijn onder andere dat de terugbetalingscapaciteit is 

afgestemd op de energiebesparing of op een tarief die voordeliger wordt bij een lager E-peil.  Vlaams 

Energieagentschap, 2014) 
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8 Cijfers en trends 

8.1 Soorten woningen in het Vlaamse gewest met centrale verwarming 

De Vlaamse woningmarkt bestaat uit verschillende typen woongebouwen: rij- , halfopen- en open 

bebouwing, flatgebouwen en handelshuizen. Tabel 7 geeft de cijfers weer  van 2008 tot 2013  van het 

aantal woningen met centrale verwarming in het Vlaamse Gewest, onderverdeeld per type bebouwing. 

(Vlaamse overheid, 2013)bebouwing. (Vlaamse overheid, 2013) 

Tabel 7:Overzicht aantal woningen met CV 2008-2013 

 

Uit deze cijfers blijkt dat het aandeel van de openbebouwing in 2013 het hoogst is met 46% van het 

totaal aantal woningen met centrale verwarming in het Vlaamse gewest. Huizen in een halfopen 

bebouwing met centrale verwarming hebben het tweede grootste aandeel met 25% van de totale 

huizenmarkt met centrale verwarming in het Vlaamse gewest. Op de derde plaats komen de gesloten 

bebouwingen (rijhuizen) met een aandeel van 20%. 

 

Grafiek 1: Aandeel huizen met cv in het Vlaamse Gewest 2013 

De relatieve stijging over  een periode van 2008 tot 2013 is het hoogst voor buildings en flatgebouwen 

met 20%. Over een periode van vijf jaar zijn er maar 6% nieuwe open woningen bijgekomen met 

centrale verwarming in het Vlaamse gewest terwijl er een stijging was van 10% en 11% in de groep van 

gesloten woningen, respectievelijk  half open woningen.  Hieruit blijkt dat de Vlaming de laatste vijf jaar 

steeds kleiner en compacter is gaan wonen. 

20% 

25% 46% 

6% 3% Huizen in gesloten bebouwing

Huizen in halfopen bebouwing

Huizen in open bebouwing,
hoeven en kastelen
Buildings en flatgebouwen met
appartementen
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Uit een enquête van de groep Huyzentruyt blijkt dat de Vlaming in de toekomst ook wil investeren in 

compactere woningen. De oorzaken voor deze trend zijn de stijgende grondprijzen en de  investering 

surplus om te voldoen aan de EPB-eisen   (Huyzentruyt, 2013)  

8.2 EPB-eisen in cijfers 

 E-peil 8.2.1

Uit cijfers van het Vlaams Energie Agentschap blijkt dat de Vlaamse bouwer sinds 2006 investeert in 

energiezuinigere eengezinswoningen. Op grafiek 2 is te zien dat het gemiddelde E-peil van de 

nieuwbouw eengezinswoningen gelijkmatig daalt. De totale daling van het gemiddelde E-peil  over een 

periode van 2006 tot 2012 bedraagt 28 E-punten, wat gelijk is aan een daling van 32,9 %. Deze daling is 

te wijten aan de verstrengde EPB-eisen in 2010 met een aanscherping van de E-peileis van E100 naar 

E80. (De Baets, Jonckheere en Smet, 2014)  

Grafiek 2: Evolutie gemiddeld E-peil eengezinswoningen per aanvraagjaar 

 

Het aandeel van de groep E60 bouwers (lage energiewoningen)  is fors gestegen over de periode van 

2006 tot en met 2012. In 2012 waren 50% van de aanvragen voor nieuwbouwwoningen voor een lage 

energiewoning. (De Baets, Jonckheere en Smet, 2014) 

Naast de positieve trend van de E60 bouwer is er een groei in de groep die energiezuiniger dan E40 

bouwt. Sinds 2010 en is hun aandeel gemiddeld 10% van alle bouwaanvragen. (De Baets, Jonckheere en 

Smet, 2014) 

 K-peil 8.2.2

Het gemiddeld K-peil is de laatste zes jaar slechts met 8 K-punten gedaald. Nochtans is er op grafiek  3 

een gestage daling tot 2010. De reden waarom het gemiddeld K-peil in 2010 de hoogte inschiet is toe te 

wijzen aan de verplichte inrekening (vanaf 1 januari 2011) van de bouwknopen. Door de inrekening 

treedt in de warmteverliesberekening meer warmteverlies op door transmissieverliezen. Vanaf 2011 
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daalt het K-peil opnieuw naar een gemiddelde van K34 waarbinnen het aandeel van  de groep K26 tot 

K30 bouwers opnieuw stijgt. (De Baets, Jonckheere en Smet, 2014) 

 

Grafiek 3: Evolutie gemiddeld K-peil eengezinswoning per aanvraagjaar 
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9 Performance analyse van een lage energiewoning in Vlaanderen 

Vanaf 2021 zullen in Vlaanderen enkel nog bouwvergunningen voor BEN-woningen worden toegestaan 

zodat de CO2 uitstoot van het Vlaamse het gebouwenbestand aanzienlijk zal dalen. Stapsgewijs 

verstrengen de EPB-eisen om deze doelstelling te bereiken.  Hieruit volgt  dat de komende jaren het E-

peil zal verlagen, mede mogelijk gemaakt door een lager K-peil. (De Baets, Jonckheere en Smet, 2014). 

Doordat er een lager K-peil zal worden gerealiseerd zal er minder kilowattuur  warmteproductie nodig 

zijn om te voldoen aan de warmtebehoefte van de woning.   

De bouwheer heeft de keuze tussen verschillende soorten verwarmingssystemen. Op basis van het 

onderzoek van Audenaert  et. al. en Pineau et. al.  en de blijvende populariteit van de 

gascondensatieketel zal dit onderzoek een vergelijkende analyse maken tussen een 

gascondensatieketel, lucht-water en bodem-water warmtepomp afhankelijk van de K-waarde van de 

woning. Het onderzoek is uitgevoerd in drie typen nieuwbouwwoningen: een rij-, een halfopen woning 

en een open woning waarbij hun compactheid en grootte constant blijven. De variabelen in het 

onderzoek zijn de gemiddelde U-waarden die het algemeen isolatiepijl bepalen van de woning.  De K-

waarden zijn bepaald op basis van de definitie van een standaard nieuwbouwwoning die voldoet aan de 

eisen van 2014, de K-waarde van een lage energie woning en de K-waarde van een zeer lage energie 

woning bepaald in het onderzoek van IWT en passiefhuizen platform vzw.  

De woningen hebben theoretisch een cv-circuit met zeer lage temperatuur verwarming  (ZLTV) zoals 

vloer- en/of wandverwarming (afgiftetemperatuur maximum 35°C). De woningen zijn virtueel uitgerust 

met een ventilatiesysteem type D met warmteterugwinning.  Uit een Tetra- project van het IWT blijkt dit 

het beste ventilatiesysteem te zijn om de warmtebehoefte af te dekken(2013). Volgens Audenaert et. al.  

heeft dit type ventilatie ook de het positiefste effect op de energieprestatie van de woning. (2012) 

De vergelijkende analyse in dit opzet is opgesplitst in een economische analyse en een ecologische 

analyse om antwoord te bieden op de volgende onderzoeksvragen:  

Is een warmtepomp in vergelijking met een gascondensatieketel financieel haalbaar in een lage 

energie nieuwbouwwoning? 

Met als deelvragen:  

o Welk verwarmingssysteem heeft de laagste investeringskost? 

o Welk verwarmingssysteem heeft de laagste verbruikerskost? 

o Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel? 
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o Wat is de netto contante waarde van een warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel?  

 Is de CO2 emissie van een warmtepomp lager dan een gascondensatieketel in een lage 

energie nieuwbouwwoning? 

9.1 Het model 

Om antwoord te bieden op bovenstaande onderzoeksvragen verloopt de studie in verschillende 

stappen. Op basis van de warmtebehoefte van de woning is er eerst een kostenmodel en vervolgens een 

opbrengstenmodel per verwarmingssysteem opgemaakt. Deze twee modellen zijn de basisinput voor 

een vergelijkende analyse in vier casestudies. Hieronder volgt een kort woordje uitleg over de aanpak 

tijdens het onderzoek.  

In de eerste stap is de warmtebehoefteberekening uitgevoerd per type woning met een K40-, K25- en 

K15-waarde op basis van de transmissie- en ventilatieverliezen (interne warmtewinsten zijn gelijk 

gesteld aan 0). Vervolgens is een selectie gemaakt van de verwarmingssystemen volgens de juiste 

dimensioneringsprincipes.  Dit wil zeggen dat het verwarmingssysteem voldoende vermogen moet 

hebben om de woning tijdens koude wintermaanden te verwarmen. 

Op basis van het benodigde vermogen zijn op Batibouw 2014 de prijsoffertes bekomen na een rondgang 

bij de producenten Vaillant, Viessmann, Weishaupt en De Dietrich.  Na de datacollectie is vervolgens de  

gemiddelde investeringskost van elke verwarmingsinstallatie bepaald per woning. Dit is een eerste kost 

die opgenomen is in het model zodat  een antwoord geformuleerd kan worden op de eerste deelvraag 

“Welk verwarmingssysteem heeft de laagste investeringskost?” 

De jaarlijkse verbruikerskost is een tweede kost opgenomen in het model en biedt een antwoord op de 

deelvraag “Welk verwarmingssysteem heeft de laagste verbruikerskosten?”. Om de verbruikerskost te 

kennen moet eerst het jaarlijks energieverbruik gekend zijn. Het jaarlijks energieverbruik van een 

verwarmingstoestel is berekend aan de hand  van een simulatie in de  Canadese software RETScreen. Op 

basis van de energieprijzen kan tenslotte  de jaarlijkse energieverbruikerskost berekend worden.  

In het kostenmodel zijn op het einde de jaarlijkse onderhoudskosten en kapitaalkosten opgenomen. 

Het opbrengstenmodel bevat normaal premies van de netwerkbeheerder en  andere overheidssteun. 

Maar om de invloed van een warmtepompinstallatie te meten op een verlaagd E-peil waaraan de 

subsidies vasthangen is uniek en complex  per woning  en daarom zijn deze jaarlijkse opbrengsten gelijk 

gesteld aan nul.  De vergoeding van kapitaal (discontovoet)  is de enigste opbrengst die is opgenomen.  
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Nadat de jaarlijkse kosten en opbrengsten gekend zijn, kan een vergelijkende analyse gemaakt worden 

tussen een gascondensatieketel en een warmtepomp op basis van de terugverdientijd en de netto 

contante waarden in vier casestudies. Opnieuw zal RETScreen gebruikt worden om een antwoord te 

geven op de deelvragen “Wat is de terugverdientijd van een warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel?” en “Wat is de netto contante waarde van een warmtepomp ten opzichte van 

een gascondensatieketel?” 

In een laatste stap van het model zal een analyse gemaakt worden van de jaarlijkse CO2 uitstoot op 

basis van het jaarlijks energieverbruik van de verwarmingssystemen. Zodat op de laatste 

onderzoeksvraag “Is de CO2 emissie van een warmtepomp lager dan een gascondensatieketel in een 

lage energie nieuwbouwwoning?” een antwoord kan geformuleerd worden. 

In tabel 8 een overzicht van de gegevens die gebruikt zijn in het onderzoek:  
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Tabel 8: Overzicht gebruikte gegevens onderzoek 

 

Rijwoning

Half open woning

Open woning

K15, K25 en K40

Zeer lage temperatuur verwarming (vloerverwarming) 35 °C

Eén kring

Geen opslagvat

Systeemrendement 0,89

Tweejaarlijks onderhoud 150 Euro

Lucht-water warmtepomp A2/W35

Bodem-water warmtepomp met horzizontale captatie BO/W35

Bodem-water warmtepomp met verticalecaptatie BO/W36

Horizontale captatie 27 Euro per m²

Verticale captatie 1000 Euro per m²

Geothermische studie 250 Euro

Tweeaarlijks onderhoud 144 Euro

Opslagcapaciteit grond 25 Watt per m²

Δ T (transmissieverliezen) 25 °C of Kelvin

Δ T (ventilatieverliezen) 5 ° C of Kelvin 

Luchtverversingsgraad 1,5 h-1

Interne warmtewinsten 0 kW

Systeem D met warmteterugwinning 

Gasprijs 0,06 Euro per kWh

Elektriciteitsprijzen 0,20 Euro per KWh

Case 1

Schuldratio 64%

Elektriciteitsprijs 0,20 Euro per KWh

Case 2

Schuldratio 0%

Elektriciteitsprijs 0,20 Euro per KWh

Case 3

Schuldratio 64%

Elektriciteitsprijs 0 Euro per KWh

Case 4

Schuldratio 0%

Elektriciteitsprijs 0 Euro per KWh

Wandgascondensatieketel

De woningen 

Islotiegraden

CV-circuit

Warmtebehoefte berekening

Energieprijzen 

Cases

Elektrische compressie warmtepomp
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9.2 RETScreen 4 Software Suite 

Om een vergelijkende studie te maken tussen een gascondensatieketel en een warmtepomp is  gebruik 

gemaakt van de software RETscreen 4. RETScreen 4 is een op Excel gebaseerde software voor 

hernieuwbare energie projectanalyse. Deze tool berekent de financiële en technische  haalbaarheid van 

projecten in woningen, kantoren en industriële toepassingen. RETScreen International beheerd door  

Natural Resources Canada (NRCan) en CanmetENERGY, is ontwikkeld in samenwerking met een aantal 

overheids- en multilaterale organisaties. Verder wordt RETscreen technisch ondersteund door een groot 

netwerk van deskundigen uit industriële en  academische kringen. NASA levert bijvoorbeeld 

metrologische data aan dat verwerkt zit in de software. (Natural resources Canada’s office of energy 

efficiency, 2014) 

De gratis software kan wereldwijd gebruikt worden voor de evaluatie van verschillende energiezuinige 

en duurzame energie technologieën. RETscreen evalueert de technologieën op basis hun financiële 

haalbaarheid, hun risico’s, hun emissiereductie enzoverder.  De software bevat ook databases over 

reeds uitgevoerde projecten. (Natural resources Canada’s office of energy efficiency, 2014) 

RETscreen is dus de ideale tool om verwarmingssystemen te vergelijken. Met de invoer van de juiste 

karakteristieken van het opwekkingsysteem en de woning zal RETscreen een waarheidsgetrouwe output 

leveren voor dit onderzoek.  
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10 Warmtebehoefte en benodigd geïnstalleerd vermogen 

Dit onderzoek bevat drie typen voorbeeldwoningen, namelijk een rij-, halfopen en open woning. De drie 

onderstaande woningen zijn voorbeeldwoningen die het Vlaams Energieagentschap ter beschikking stelt 

op hun website.  Een gedetailleerde beschrijving kan gevonden worden in bijlage 1. De woningen zijn 

enkel richtinggevend en de karakteristieken leunen aan tegen de gemiddelde karakteristieken van het 

nieuwbouwbestand van de laatste jaren. (Vlaams Energieagentschap, 2012)(De Baets, Jonckheere en 

Smet ,2014).  

In deze studie zijn de volgende karakteristieken van  de voorbeeldwoningen gebruikt als referentiepunt 

om de warmtebehoefte in te schatten: het  beschermd volume (m³),  het  verliesoppervlak (m²), het 

bruto vloeroppervlak (m²). Tabel 9 geeft een overzicht weer van de karakteristieken. Deze 

karakteristieken zijn cruciaal in de berekening van de gemiddelde warmtebehoefte  van de woning. In 

deel één van dit hoofdstuk meer uitleg over de berekeningen. (Vlaams Energie Agentschap, 2014) 

(Vaillant, 2014) 

Tabel 9: Overzicht karakteristieken woningen 

 

De berekening van de warmtebehoefte is gebeurd op basis van de EPW-methode. De interne 

warmtewinsten zijn gelijk aan nul in deze studie omdat deze uniek zijn per woning. Eerst zijn de 

transmissieverliezen berekend, gevolgd door de ventilatieverliezen. Nadat de netto-energiebehoefte 

van elke woning bekend is, kan de bruto-energiebehoefte bepaald worden op basis van het 

systeemrendement.  

Op het einde van dit hoofdstuk is per type woning het maximaal benodigd vermogen van het 

verwarmingssysteem bepaald samen met enkele bevindingen uitgaande van het aanbod op Batibouw 

2014.     

10.1 De warmtebehoefte van de woningen  

Vaillant, een producent van verwarmingssystemen heeft een eenvoudigere tool om een raming te 

maken van de transmissieverliezen en ventilatieverliezen. De gemiddelde U-waarde van de woning, het 

verliesoppervlak en  het verschil in temperatuur zijn nodig voor de schatting. Om tot een juiste schatting 

te komen van de gemiddelde U-waarde dient het K-peil gekend te zijn.  In dit onderzoek is het 

Soort 

woning 

Beschermd 

volume (m³)

Verliesoppervlakte 

(m²)

Bruto 

vloeroppervlakte 

(m²)

Rijwoning 546,2 246,75 182

Halfopen 723,07 403,94 199,38

Open 720,72 511 247
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isolatieniveau voor elk van de woningen bepaald op een niveau K40, K25 en K15 op basis van de 

gegevens van een ander onderzoek uitgevoerd door het IWT en Passiefhuizenplatform vzw. (Vaillant, 

2011) (Passiefhuis-Platform en IWT, z. j.) 

Hierna is eerst de compactheid van de woning berekend aan de hand van het beschermd volume en het 

verliesoppervlak.  Als de compactheid bekend is kan de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt via een 

eenvoudige formule bepaald worden. 

Vervolgens is het warmteverlies door transmissie van de woning berekend  door het product te nemen 

van de gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt met het verliesoppervlak en het verschil in 

temperatuur tussen binnen en buiten.  

De volgende stap berekent de ventilatieverliezen die afhankelijk zijn van het beschermd volume en de 

“verversingsgraad” van de lucht en het verschil tussen de buiten- en binnentemperatuur. Hieronder 

eerst een woordje uitleg over het beschermd volume, het verliesoppervlak en de compactheid van de 

woning. 

 Beschermd volume , verliesoppervlak en compactheid van een woning 10.1.1

Het beschermd volume (V) van een woning is het volume van alle kamers en ruimten die de bouwheer 

thermisch wil beschermen tegen verliezen naar de buitenomgeving, grond en ruimten die niet tot het 

beschermd volume horen.  Ook het volume van de scheidingsconstructie zit mee in de berekening.  

(Vlaams Energieagentschap, 2011) 

Figuur 17: Beschermd volume woning 

  

Indien het beschermd volume bekend is, is het eenvoudig om het verliesoppervlak te berekenen. De 

verliesoppervlakten van de scheidingsconstructies volgens buitenafmetingen zijn telkens gemeten op 

basis van de afstanden tussen de snijpunten van de uiterste grenzen van het beschermd volume. Het 

verliesoppervlak (A) is met andere woorden gelijk aan het buitenoppervlak waarlangs 

transmissieverliezen optreden.  (Vlaams Energieagentschap, 2011) 



44 
 

De compactheid (C) van een woning is de verhouding tussen het beschermd volume en het 

verliesoppervlak. 

 

De compactheid van de drie typen woningen zijn weergegeven in tabel 10: 

Tabel 10: Compactheid woning 

 

 De gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt 10.1.2

De gemiddelde U-waarde,  zoals reeds vermeld, is de gemiddelde warmte-doorgangscoëfficiënten van 

de scheidingsdelen (dak, muren,…)  in een woning. Het K-peil van een woning is het product van  de 

gemiddelde U-waarde (Ks) vermenigvuldigd met een andere factor afhankelijk van de compactheid van 

woning. (Waaienberg, 2001 )Vaillant, 2011) 

 

 Indien de C<1: 

 

 Indien 1≤ C ≤4 

 

 Indien C > 4: 

 

Uit deze formules kan de gemiddelde U-waarde bepaald worden indien het K-peil gekend is.  Formule 

twee kan op elk type voorbeeldwoning worden toegepast. In tabel 11 zijn de gemiddelde  U-waarden 

voor elk type woning met hun verschillende K-waarde weergegeven.  

Tabel 11: Overzicht gemiddelde U-waarden 

 

Soort 

woning 

Beschermd 

volume (m³)

Verliesoppervlakte 

(m²)

Bruto 

vloeroppervlakte 

(m²)

Compactheid 

(m)

Rijwoning 546,2 246,75 182 2,21

Halfopen 723,07 403,94 199,38 1,79

Open 720,72 511 247 1,41

Soort 

woning 

Gemid. U-waarde 

bij K40

Gemid. U-waarde 

bij K25

Gemid. U-waarde 

bij K15

Rijwoning 0,56 0,35 0,21

Halfopen 0,51 0,32 0,19

Open 0,45 0,28 0,17
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 Temperatuurverschil  10.1.3

Het verschil in temperatuur (meestal in Kelvin) is het verschil tussen de buitentemperatuur (Te)  en de 

gewenste binnentemperatuur (Ti). De gemiddelde binnentemperatuur voor een aangenaam comfort 

tijdens de wintermaanden is 18  graden Celsius. (Vlaams energieagentschap, 2014) 

De maximale warmtebehoefte van een woning is bepaald bij de laagste temperaturen tijdens de 

wintermaanden. Vaillant gebruikt een buitentemperatuur van -10 graden Celsius om zijn 

warmtepompen te dimensioneren. Hierdoor zal de warmtepomp voldoende capaciteit hebben om het 

huis te verwarmen indien het -10 graden Celsius is.  Veel producenten gebruiken een buiten 

temperatuur van 2 graden Celsius. Dit vertaalt zich in een prijsvoordeel omdat er minder vermogen 

nodig is.  Indien de temperatuur zakt onder 2 graden Celsius zal er extra elektriciteit verbruikt worden(of 

andere hulpenergie).  Viessmann gebruikt een temperatuur van - 7 graden Celsius om zijn warmtepomp  

te dimensioneren.  Dit leek de redelijkste temperatuur om te kiezen bij de warmtebehoefteberekening. 

(Viessmann, 2014), (Vaillant, 2011) 

Hieruit volgt dus dat het temperatuurverschil: 18°C – (-7 °C)  gelijk is aan een temperatuurverschil van 

25 graden Celsius of Kelvin.   

Δ T = Ti-Te =   25 °C of  K 

 Transmissieverliezen 10.1.4

De transmissieverliezen van een woning zijn  gelijk aan het product van de gemiddelde 

warmtedoorgangscoëfficiënten  (U-waarden) met  het totale verliesoppervlak en verschil in 

temperatuur 

Transmissieverlies (Qt) = Ks x  A  x  (Ti-Te) 

Met :  

 Ks =  gemiddelde warmtedoorgangscoëfficiënt van een gebouw (Watt/m².K) 

 A = verliesoppervlakte van een gebouw (m²) 

 Ti = gewenste binnentemperatuur (°C of  K) 

 Te = buitentemperatuur (°C of K) 

Hieronder een tabel met een overzicht van de warmtebehoefte van de verschillende typen woningen 

met elk een variërende K-waarde met ΔT gelijk aan 25  graden Celsius of Kelvin.  
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Tabel 12: Transmissieverliezen woningen 

 

 Ventilatieverliezen  10.1.5

 De ventilatieverliezen zijn gelijk aan het product van de soortelijk warmte van lucht met de 

luchtverversingsgraad en met het beschermd volume en het temperatuurverschil van  inkomende lucht 

en de uitgaande lucht. ( Waaienberg, 2001) (Vaillant, 2011) 

Ventilatieverlies (Qv) = 0,34 * n * V * (Ti-Te) 

 0,34 = de soortelijke warmte van lucht (W.h/K.m³) 

 n =  luchtverversingsgraad ( h-1)  

 V = het beschermde volume van het gebouw ( m³) 

 Ti = gewenste binnentemperatuur (°C of K) 

 Te  buitentemperatuur (°c of K) 

De  ventilatieverliezen zijn uniek per ruimte van de woning. De gemiddelde luchtverversingsgraad is  

bepaald op 1.5 h-1. Dit is bekomen door een gemiddelde te nemen van de verversingsgraden per ruimte 

volgens de Waaienberg warmteverliesberekening. (2011) 

Deze studie gaat ervan uit dat de woning uitgerust is met ventilatiesysteem type D met 

warmteterugwinning. Omdat systeem D met warmteterugwinning uitgerust is, zal vijf graden Celsius of 

Kelvin als referentiewaarde genomen worden voor het gemiddelde temperatuursverschil. (De Baets, 

Jonckheere, Smet 2014) (Vaillant, 2011) (Waaienberg, 2001)  

In tabel 13 een overzicht van de ventilatieverliezen per type woning  met variërende K-waarde.   

Tabel 13: Ventilatieverliezen woningen 

 

Soort 

woning 

Gemid. U-waarde 

bij K40

Gemid. U-waarde 

bij K25

Gemid. U-waarde 

bij K15
 K40 (Watt)  K25 (Watt) K15 (Watt)

Rijwoning 0,56 0,35 0,21 3466 2166 1300

Halfopen 0,51 0,32 0,19 5103 3189 1914

Open 0,45 0,28 0,17 5809 3631 2178

Soort 

woning 

Beschermd 

volume (m³)
 K40 (Watt)  K25 (Watt) K15 (Watt)

Rijwoning 546,2 1393 1393 1393

Halfopen 723,07 1844 1844 1844

Open 720,72 1838 1838 1838
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 Totale netto-energiebehoefte woning 10.1.6

De totale netto-energiebehoefte van de verschillende typen woningen is gelijk aan de som van de 

transmissieverliezen en ventilatieverliezen (interne warmtewinsten zijn gelijk aan 0). Uit tabel 14 blijkt 

dat een woning met K15 waarde bijna voor de helft minder warmte nodig heeft dan een K40 woning. 

Een rijwoning heeft een gemiddelde warmtebehoefte die 35% lager ligt dan de warmtebehoefte van 

een  open woning. Dit is te verklaren door het grotere beschermd volume van een open woning met een 

groter verliesoppervlak tot gevolg.  

Tabel 14: Netto-energiebehoefte woningen 

 

 Totale bruto-energiebehoefte woning 10.1.7

De woningen zijn theoretisch verwarmd met een  zeer lage temperatuur verwarming (ZLTV) en  er zijn 

geen temperatuurregelaars per ruimte voorzien zodat er een vaste vertrektemperatuur van 18 graden 

Celsius heerst. Alle leidingen van de centrale verwarming liggen binnen het beschermd volume en er is 

ook geen opslagvat aanwezig. Hierdoor zal het systeemrendement theoretisch gelijk zijn aan 0.89 % 

(IWT, 2013). 

De bruto-energiebehoefte van de woning is gelijk aan de netto-energiebehoefte gedeeld door het 

systeemrendement. In tabel 14 een overzicht van de bruto-energiebehoefte van de woningen.  

Tabel 15: Bruto-energiebehoefte woningen 

 

10.2 Geïnstalleerd vermogen  

Het benodigd geïnstalleerd vermogen van het verwarmingssysteem is bepaald op basis van  de bruto-

energiebehoefte voor verwarming.  In tabel 16 een overzicht van het  benodigd geïnstalleerd vermogen 

van het verwarmingssysteem per type woning en variërende K-waarde. Dezelfde conclusie kan  

getrokken worden als bij de berekening van de warmtebehoefte. (Vaillant 2011) 

Soort 

woning 
 K40 (Watt)  K25 (Watt) K15 (Watt)

Rijwoning 4858 3559 2692

Halfopen 6947 5033 3758

Open 7647 5469 4016

Soort 

woning 
 K40 (Watt)  K25 (Watt) K15 (Watt)

Rijwoning 5459 3999 3025

Halfopen 7806 5655 4222

Open 8592 6144 4513
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Tabel 16: Geïnstalleerd vermogen 

 

10.3 De verwarmingssystemen 

Aan de hand van het geïnstalleerd vermogen per type woning en zijn isolatiegraad is een selectie 

gemaakt van verwarmingssystemen op de Belgische markt in 2014.  

De systemen zijn geselecteerd uitgaande van het aanbod tijdens Batibouw 2014 van twee grote spelers  

op de Belgische markt namelijk Viessmann en Vaillant.  De producenten Weishaupt en De Dietrich zijn 

ook mee opgenomen in het aanbod van de gascondensatieketels en de lucht-water warmtepompen..  

  Gascondensatieketels op de Belgische markt  10.3.1

Tijdens Batibouw 2014 was er een ruim aanbod van verschillende typen gascondensatieketels. In deze 

studie is een selectie gemaakt van wandgascondensatieketels voor een zeer lage temperatuur cv-circuit 

met één kring.  In de bijlage 2  een overzicht van de gascondensatieketels die gebruikt zijn in deze 

studie. Figuur 18 geeft een overzicht van de theoretische opstelling van de verwarmingsinstallatie.  

Figuur 18: Opstelling wandgascondensatieketel 

 

Op de Belgische markt hebben de wandgascondensatieketels een ruim vermogen,  de Vitodens 300 met 

11 kilowatt van de producent Viessmann, heeft het laagste vermogen in het aanbod tijdens Batibouw 

2014.  

 De warmtepompen op de Belgische markt  10.3.2

Bij warmtepompen is het belangrijk om een selectie te maken van het juiste systeem, zeker indien er 

geen hulpverwarming geïnstalleerd is. Er zijn verschillende soorten warmtepompen op de markt met elk 

een ander maximaal vermogen. Hieronder een korte bespreking van de elektrische compressie 

Soort 

woning 
 K40 (kW)  K25 (kW) K15 (kW)

Rijwoning 5,46 4,00 3,03

Halfopen 7,81 5,66 4,22

Open 8,59 6,14 4,51
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warmtepompen aanwezig op Batibouw 2014.  In bijlage 3 en 4 een overzicht van alle gegevens. (Vaillant, 

Viessmann, 2014) 

Lucht-water  warmtepomp 

Enkel Viessmann heeft een lucht-water warmtepompen met een vermogen van 3 kilowatt die perfect 

gedimensioneerd kan worden in een rijwoning (K15) met een maximale warmtebehoefte van 3 kilowatt.  

Vaillant heeft pas lucht-water warmtepompen vanaf 5.7 kilowatt die ideaal zijn  voor de rijwoning met 

K25 en K40 waarden, de half open woning met K15 en K25 waarden en een open woning met K15 

waarde.  

Voor de half open woning en open woning  (K40) hebben Vaillant en Viessmann elk een model van 

respectievelijk 9.6  kilowatt en 9 kilowatt.  

Bodem-water warmtepomp 

Bij de bodem-water modellen zijn er minder variaties mogelijk voor het benodigd geïnstalleerd 

vermogen. Voor de half open woning en de open woning met K40 waarde hebben Vaillant en Viessmann 

warmtepompen met een vermogen van 10 tot 10.9 kilowatt.  

In de half open woning met K40 waarde en de open woning met K25 waarde hebben Vaillant en 

Viessmann een warmtepomp van 7.7 tot 7.9 kilowatt.  

Voor alle andere woningen hebben beide producenten modellen van 5.8 tot 6.1 kilowatt op de markt. 

Conclusie 

Op de markt van de lucht-water warmtepompen heeft enkel Viessmann modellen die perfect passen in 

een zeer lage energiewoning. Vaillant heeft pas een model  van 5.7 kilowatt waardoor de bouwheer een 

surplus zal betalen voor vermogen die niet nodig is om de warmtebehoefte te dekken.  

Bij de bodem-water compressie warmtepompen hebben Vaillant of Viessmann geen enkele 

warmtepomp die perfect gedimensioneerd kan worden op een zeer lage energiewoning met een lage 

isolatiegraad.  

Nu de passende verwarmingssystemen gekend zijn kan overgegaan worden naar een analyse van de 

investerings- en verbruikerskosten per type woning. In het volgende hoofdstuk wordt de analyse in 

detail besproken.   
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11 Het kostenmodel  

Het kostenmodel bestaat uit de volgende kosten : de investeringskosten, de verbruikerskosten, de 

onderhoudskosten en de kapitaalkost  van de verwarmingssystemen (gascondensatieketel, lucht-water 

en bodemwater warmtepomp). In de komende delen volgt een overzicht van deze vier kostengroepen 

per verwarmingssysteem.  

De investeringskosten zijn opgesplitst  in de initiële kostprijs van het toestel en de installatiekosten.  

Vervolgens zijn de verbruikerskosten gesimuleerd in RETScreen op basis van het rendement, het 

brandstoftype en- prijzen, de bruto-vloeroppervlakte en de bruto-energiebehoefte van de woning. 

Daarna volgt een korte bespreking van de jaarlijkse onderhoudskosten van beide systemen.  

Tenslotte is de kapitaalkost berekend aan hand van de rente op OLO’s op een termijn van 20 jaar.  .   

11.1 Investeringskosten  

De investeringskosten zijn een eerste soort kosten opgenomen in het model. Deze kosten omvatten alle 

soorten kosten voor de installatie van een verwarmingssysteem.  

De focus in deze studie ligt op de kostprijs van de toestellen zelf. De aansluitingswerken en de 

onderdelen zijn afhankelijk van installateur tot installateur. Bij elke installateur geldt een unieke korting, 

daarom gebruikt deze studie enkel catalogusprijzen verkregen op Batibouw 2014.  De onderdelen en 

installatiekosten zijn bepaald door een gemiddelde kostprijs te nemen uit de verkregen prijsoffertes. 

De kosten voor zeer lage temperatuur verwarming (vloerverwarming en/of plafond verwarming) blijven 

constant bij elk verwarmingssysteem en zijn niet opgenomen het model.  

Op het einde van dit deel is een vergelijking gemaakt tussen de investeringskosten van de 

gascondensatieketel en de warmtepompen. Op die manier kan  een antwoord gegeven worden op de 

deelvraag “welk verwarmingssysteem heeft de laagste investeringskost”   

 Gascondensatieketel 11.1.1

Initiële prijs van het  toestel 

Een overzicht van kostprijzen van de toestellen op Batibouw 2014 is te vinden in bijlage 2. In het 

kostenmodel is een gemiddelde kostprijs van 2.247 Euro (exclusief BTW)  opgenomen als referentiekost 

voor een gascondensatieketel. De prijs stijgt naarmate de ketel betere geoptimaliseerde technologieën 

bezit zoals een hoog efficiënte circulatiepomp of een ingebouwde laadboiler. (De Dietrich, Vaillant, 

Viessmann en Weishaupt, 2014) 
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Installatiekosten  

Bij de berekening van de installatiekosten van een gascondensatieketel is rekening gehouden met de 

kostprijs van de aansluiting van gas en de af- en toevoer van lucht.  

Een gasaansluiting kost gemiddeld 250 Euro en de gaskeuring 164 Euro. Bovendien is de installatiekost 

afhankelijk van de soort regeling ( met of zonder buitenvoeler) en het type afstandsbediening. De 

buizen, kranen en andere onderdelen zijn ook verrekend in het model. Een laatste installatiekost van 

een gascondensatieketel is die van de schoorsteenbuis of een doorvoer door de muur.  In bijlage 2 is 

een gemiddelde prijs genomen voor alle toebehoren.  De prijzen voor de doorvoer, de in bedrijfsstelling, 

de  gasaansluiting en  de -keuring blijven constant. (De Dietrich, Vaillant, Viessmann, Weishaupt, 2014) 

Totale investeringskosten van een gascondensatieketel 

De totale investeringskosten van een gascondensatieketel op de Belgische markt in een lage 

energiewoning is gemiddeld 4.008 Euro inclusief BTW. (De Dietrich, Vaillant, Viessmann, Weishaupt, 

2014) 

 Lucht-water warmtepomp 11.1.2

Initiële prijs van het toestel 

Het benodigd geïnstalleerd vermogen is afhankelijk van warmtevraag in de woning die anders is in elk 

type woning (zie supra 10.2). In bijlage 3 een overzicht van de prijzen van de lucht-water warmtepomp 

per type woning en isolatiepeil.   

De prijzen stijgen naargelang er meer geïnstalleerd vermogen nodig is in de woning. In de rijwoning met 

een K15 waarde (3kW) is de gemiddelde prijs van een  Viessmannn warmtepomp 6.200 Euro inclusief 

BTW. 

In een half open woning en een open woning  met een K25 waarde (7,.5 kW)  kost de lucht-water 

warmtepomp gemiddeld 10.730 Euro en in een half open en open woning (K40 en 9,2 kW) stijgt de 

gemiddelde prijs tot 11.247 Euro inclusief BTW. ( Vaillant en Viessmann , 2014) 

Installatiekosten 

De lucht-water warmtepomp bestaat standaard uit een paar onderdelen. In deze bepaling is opnieuw 

een gemiddelde kostprijs voor de toebehoren gekozen (bijlage 3). De toebehoren zijn bijvoorbeeld een 

vulstation, PE-leidingen, een eventueel opslagvat, temperatuurregelaars enzovoort. (De Dietrich, 

Vaillant, Viessmann en Weishaupt, 2014) 
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Uit de berekeningen volgt dat de installatie van een warmtepomp afgerond 600 Euro kost. De 

aanvullende kosten voor toebehoren zijn afgerond  bijna 3000 Euro. De prijzen zijn inclusief BTW. 

Totale investeringskosten van een lucht-water warmtepomp 

De totale investeringskosten van een lucht-water warmtepomp zijn afhankelijk van het isolatieniveau en 

de grootte van de woning. Hoe beter de isolatiegraad van de buitenschil, hoe lager de totale 

investeringskosten van de warmtepomp.   

In een rijwoning met een K15 waarde is de prijs van een lucht-water warmtepompinstallatie gemiddeld 

9.612 Euro inclusief BTW. Terwijl de prijs in een half open woning en open woning met K40 waarde tot 

een gemiddelde prijs van 14.569 Euro stijgt 

 Grond-waterwarmtepomp 11.1.3

Initiële prijs van het  toestel 

Opnieuw zijn de prijzen van het toestel afhankelijk van het benodigd vermogen om te voldoen aan de 

warmtevraag in de woning. In bijlage 4 een overzicht van de prijzen per toestel, toegepast op de 

voorbeeldwoningen met  een variërend isolatiepeil. De prijs, inclusief BTW, zal gemiddeld 8.665 Euro 

zijn voor woningen met een benodigd geïnstalleerd vermogen lager of gelijk aan 7,8 kW. Vanaf een 

geïnstalleerd vermogen hoger dan 7,8 kW stijgt de gemiddelde prijs tot 9.184 Euro. 

Enkel voor de open woning met de hoogste warmtebehoefte en de laagste isolatiegraad stijgt de prijs 

van een toestel tot over de 10.000 Euro.  

Installatiekosten  

 Horizontale warmtewisselaar 

In de berekening van de installatiekosten is rekening gehouden met de warmteopslagcapaciteit van de 

grond. Hoe vochtiger de grond, hoe minder ondergrondse leidingen er nodig zijn voor de captatie van 

warmte. Op basis van gegevens bekomen door Vaillant (2014) en IZEN Energy systems (2013) is een  

gemiddelde prijs bepaald  van 27 Euro per vierkante meter captatienet in een normale grond met een 

opslagcapaciteit van 25 Watt per vierkante meter.  

Een installatieontwerp van Vaillant (2014) is gebruikt om een raming te maken van het benodigd 

oppervlak, dat afhankelijk is van het geïnstalleerd vermogen van de woning. Om de benodigde 

oppervlakte te bereken is het geïnstalleerd vermogen van de pomp vermenigvuldigd met 0.25m²/kW 

(opslagcapaciteit) maal factor 1.2 (dimensionering).  In bijlage 4 een overzicht van de installatiekosten 

van een horizontale collector.  
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De prijzen variëren tussen de 2.965  en 8.421 Euro inclusief BTW. Deze variatie kan  toegewezen worden 

aan het benodigd geïnstalleerd vermogen dat afhankelijk is van de warmtebehoefte van de woning. De  

kostprijs voor de installatie van een horizontale collector is gemiddeld 46% lager in een zeer lage energie 

woning dan in de EPB-standaard woning.  

 Verticale warmtewisselaar 

De prijs voor de installatiekosten van een bodem-water warmtepomp hangt opnieuw af van de 

warmtebehoefte van de woning.  

In veel gevallen worden vaste waarden gebruikt om de lengte van het bodemwarmtewisselaarsysteem 

te berekenen. Terwijl de onttrekkingsenergie van de bodem varieert tussen de 20 tot 100 Watt per 

meter.  Om een betere dimensionering van de warmtepomp te verkrijgen zal vooraf een geothermische 

studie uitgevoerd worden die gemiddeld 250 Euro (exclusief BTW) kost. (Energie Verbeke nv, 2013)  

Om toch een raming te kunnen maken van de gemiddelde installatiekost is met de hulp van Vaillant een 

prijs van 1000 Euro per kilowatt geïnstalleerd vermogen bepaald exclusief BTW.   

De prijzen voor een verticaal captatienet variëren tussen de 3661 en 10396 Euro afhankelijk van het 

benodigd geïnstalleerd vermogen. De prijzen zijn inclusief  de geothermische studie en BTW. 

Totale investeringskosten van een bodem-water warmtepomp 

De totale investeringskost van een bodem-water warmtepomp met een horizontale warmtewisselaar 

varieert tussen de 11.630 Euro en 18.478 Euro. Het prijsverschil is opnieuw te verklaren door het 

verschil in benodigd vermogen van elk type woning en zijn variërende K-waarde.  De vochtigheidsgraad 

van de grond heeft normaal ook een invloed op de kostprijs  bij een horizontale warmtewisselaar. Een 

grond met een hoge vochtigheidsgraad zal beter warmte geleiden waardoor er minder captatie nodig is.  

Idem bij de bodem-water warmtepomp met verticale collector, de prijs zal afhankelijk zijn van de 

geologische samenstelling van de grond en van de warmtebehoefte van de woning.  

De totale investeringskost van een bodem-water warmtepomp met een verticaal captatienet ligt 

gemiddelde  1.977 Euro, 1.513 Euro en 1.204 Euro hoger dan een horizontaal captatienet in een woning 

met respectievelijk  K40, K25 en K15  waarde. Deze gemiddelden houden geen rekening met de 

vochtigheid van de grond of de geologische samenstelling van de bodem. De reden waarom de bodem-

water warmtepomp met verticale captatie duurder uitvalt dan die met horizontale captatie is te 

verklaren door de installatiekost die gemiddeld 23% duurder is bij een verticale boring.  De kostprijs 

voor de boorwerken bij een verticale collector ligt over het algemeen hoger dan de kostprijs van de 
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graafwerken bij een horizontale warmtewisselaar.  Bovendien veroorzaakt  de geologische studie een 

extra kost bij een verticaal captatienet. 

 Conclusie  11.1.4

In elke type woning, onafhankelijk van de isolatiegraad, heeft een gascondensatieketel de laagste 

kostprijs. Een warmtepomp kost gemiddeld 3 tot 4 keer meer dan een gascondensatieketel (behalve in 

een rijwoning met de laagste isolatiewaarde). De bodem-water warmtepomp met verticale boring is de 

duurste van alle warmtepompen. Dit komt omdat de kostprijs van de verticale boringen over het 

algemeen duurder zijn dan de aanleg van een horizontaal captatienet.  

De lucht-water warmtepomp heeft de laagste investeringskost van alle warmtepompen omdat er geen 

installatiekosten zijn voor boor- of graafwerken en andere ondergrondse leidingen. Maar wanneer een 

vergelijking gemaakt wordt  op basis van de kostprijs van de toestellen valt de lucht-water warmtepomp 

soms duurder uit. Bij een stijgende warmtebehoefte in de half open woning stijgt het verschil tot bijna 

23%.  Enkel in een rijwoning met K15 waarde is de lucht-water warmtepomp (toestel) goedkoper dan 

een bodem-water warmtepomp. Dit kan verklaard worden doordat de lucht-water warmtepomp perfect 

gedimensioneerd is op een zeer lage energie woning zodat er geen extra kosten moeten betaald worden 

voor onnodig vermogen.  

Het gevolg van extra vermogen is  ook doorgerekend in de kostprijs van de captatienetten. Hierdoor 

stijgen de investeringskosten evenredig met het benodigd vermogen veroorzaakt door een hogere 

warmtebehoefte.  

In dit model zijn de kosten voor extra isolatie van de woning niet opgenomen maar de bouwheer (indien 

hij wil verwarmen met een warmtepomp) moet een optimum vinden tussen extra investeren in de 

isolatieschil van de woning  of de surplus betalen voor de meer vermogen  

De prijs van een gascondensatieketel is constant in de verschillende typen lage energiewoningen. Alle 

gascondensatieketels in het aanbod op Batibouw 2014 hebben een geïnstalleerd vermogen groter dan 

11 kilowatt, wat ruim voldoende is om  te beantwoorden aan de warmtebehoefte van alle een lage 

energiewoningen met een verschillende isolatiegraad.  

Uit de resultaten kan besloten worden dat een bouwheer met een beperkt budget eerder zal opteren 

voor een gascondensatieketel dan een warmtepomp indien hij vandaag moet bouwen. (zonder rekening 

te houden met de verbruikerskosten en de EPB-eisen).  Een lucht-water warmtepomp is het 

goedkoopste alternatief indien er toch geopteerd wordt voor een warmtepompsysteem. 
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11.2 Verbruikerskosten 

De verbruikerskosten zijn bepaald op basis van de warmtebehoefte van de woning doorheen de 

seizoenen en de energieprijzen. Het energieverbruik van een verwarmingssysteem is afhankelijk van 

buitentemperaturen, het gedrag van de gebruikers, de interne zonnewinsten, het rendement van het 

systeem enzoverder. Om  een raming te maken van het jaarlijks verbruik is het programma RETScreen 

gebruikt.  

Het programma simuleert  het jaarlijks energieverbruik door de volgende gegevens in te voeren:  

 Het bruto-vloeroppervlak 

 Het brandstoftype 

 Het rendement van het verwarmingssysteem 

 De bruto –energiebehoefte  

In figuur 19 een voorbeeld van de gegevensinvoer van een K15 rijwoning met een gascondensatieketel.  

Figuur 19: Voorbeeld gegevensinvoer RETScreen 

 

Het verbruik van een verwarmingssysteem is afhankelijk van de buitentemperaturen. Tijdens een ijzige 

winterdag zal een verwarmingssysteem meer energie verbruiken dan tijdens een zonnige herfstdag.  

RETScreen houdt rekening met deze temperatuurschommelingen op basis van historische data.  In 

grafiek 4  een voorbeeld van de gemiddelde maandelijkse  warmtebehoefte van een open woning met 

K40-waarde gedurende één jaar.  Met op de Y-as het gemiddelde benodigde vermogen tijdens de 

maand en op X-as de maand.  
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Grafiek 4: Maandelijkse gemiddelde warmtebehoefte 

RETScreen voorziet de mogelijkheid om een locatie te kiezen. Op basis van verzamelde klimaatdata uit 

het verleden kan voorspeld worden wat het gemiddelde jaarlijkse verbruik zal zijn op die specifieke 

locatie.  

Het eerste deel van dit hoofdstuk omschrijft de parameters van de locatie. Vervolgens is een overzicht 

gemaakt van de warmtelast per type woning en zijn isolatiegraad,  en de gebruikte rendementen tijdens 

de simulaties.  

Tenslotte is het jaarlijks verbruik van de verwarmingssystemen geanalyseerd om een antwoord te geven 

op de tweede deelvraag “welk verwarmingssysteem heeft de laagste verbruikerskosten?”. 

 Locatie 11.2.1

In de software van RETScreen is meteorologische data van honderden locaties verwerkt. De  klimaatdata 

zijn verzameld door het National Aeronautics and Space Administration (NASA) en door RETScreen zelf.  

De meteorologische data is gemeten door lokale grondstations en/of door de NASA zijn satellieten. 

Uit de data van RETScreen volgt dat het aan de Vlaamse kust over het algemeen warmer is  in winter 

dan bijvoorbeeld in de provincie Luik. Tijdens de maanden november, december, januari, februari en 

maart ligt de gemiddelde temperatuur in Koksijde bijna 2 graden Celsius hoger dan  in Luik. (RETScreen).  

Een huis met dezelfde karakteristieken in Koksijde  zal dus een lagere energiefactuur hebben voor 

verwarming dan een huis in de provincie luik. Een overzicht van de gegevens kan gevonden worden in 

bijlage 5. 

De voorbeeldwoningen zullen zich theoretisch bevinden in de Gent.  De gemiddelde jaarlijkse 

temperatuur in Gent is 11,2 graden Celsius met een ontwerptemperatuur voor verwarming van -4.2 
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graden Celsius. In de warmtebehoefteberekening is -7 graden genomen om de systemen te 

dimensioneren, hierdoor zal er altijd voldoende vermogen zijn om het  huis te verwarmen.  

 Warmtelast 11.2.2

De warmtelast is de verhouding van de bruto-energiebehoefte op het bruto-vloeroppervlak van de 

woning.  

Tabel 17 geeft een overzicht van de warmtelast per type woning en zijn isolatiepeil.  De warmtelast 

daalt evenredig met de K-waarde van de woning.  

De warmtelast in een half open woning is groter dan die in een open of vrijstaande woning omdat het 

bruto-oppervlak kleiner is dan in een open woning.  

Tabel 17: Overzicht warmtelasten 

 

 Rendementen  11.2.3

Het rendement van een verwarmingsinstallatie bepaalt mee de energieconsumptie. Hieronder een 

overzicht van de rendementen van de installaties die gebruikt zijn in de simulaties. 

Gascondensatieketel 

Het rendement van de gascondensatieketel is bij de berekening van het energieverbruik bepaald 

volgens de bovenste verbrandingswaarde van een gasketel. De keuze voor de bovenste 

verbrandingswaarde is logisch bij een gascondensatieketel omdat de condensatiewarmte wordt 

toegevoegd aan het retourwater  en niet verloren gaat via de schoorsteen of doorvoer. 

In deze studie heeft de gascondensatieketel een constant rendement van 97%. (Viessmann, 

2006)(WTCB, 2006) 

Warmtepompen  

Het rendement van een warmtepomp is niet zo eenvoudig te bepalen als het rendement van een 

gascondensatieketel. De COP geeft een indicatie weer van het optimale rendement terwijl de SPF 

rekening houdt met de temperatuurschommelingen van de warmtebron tijdens het stookseizoen. Als 

een gevolg van  het verschil in temperatuur moet de compressor extra arbeid leveren  waardoor het 

energieverbruik varieert tijdens het jaar.  
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Het reële rendement van een warmtepomp is dus uitgedrukt in de seizoen prestatie factor (SPF). De SPF 

is afhankelijk van de karakteristieken van  de woning en van de gehele verwarmingsinstallatie. Om toch 

een waarheidsgetrouwer beeld te krijgen zal in dit onderzoek de COP van een lucht-water warmtepomp 

theoretisch met 7 punten dalen. 

Bij een bodem-water warmtepomp met verticale boringen is de SPF dezelfde als de COP omdat de 

aardwarmte +/- constant blijft over het stookseizoen. Bij een horizontaal captatienet is de grond 

gevoeliger aan temperatuurschommelingen bijgevolg  zal de COP theoretisch  met 4 punten dalen. 

Deze assumpties zijn aangenomen op basis van een onderzoek van het IWT “Warmtepompen in 

Duurzame, Innovatieve en Realistische Energie Concepten (WP-DIRECT)”.  (2011) 

De gemiddelde COP en SPF waarden per type woning en per type warmtepomp zijn terug te  vinden in 

bijlage 6. 

 Verbruik 11.2.4

Het verbruik van een installatie is uitgedrukt in kilowattuur( kWh).  Als een warmtepomp van 3 kilowatt 

of 3000 Watt op maximaal vermogen draait gedurende één uur, is zijn verbruik gelijk aan 3 kWh.  

Aan de hand van het programma RETScreen is het gemiddeld verbruik bepaald gedurende één jaar 

afhankelijk  het benodigd vermogen (warmte), het bruto vloeroppervlak en het rendement van het 

systeem.  

Op basis  van gegevens van de VREG zijn de eenheidsprijzen van energie als volgt beschouwd (aandeel 

netbeheerder inbegrepen) 

 Aardgasprijs: 6 Eurocent per kilowattuur 

 Elektriciteitsprijs: 20 Eurocent kilowattuur 

Energieprijzen zijn inclusief BTW. (VREG,  januari 2014) 

De prijs van elektriciteit per kWh is 3,33 keer duurder dan de prijs van aardgas, wat voor een elektrische 

warmtepomp nadelig kan uitvallen.  

In de toekomst zullen de prijzen zeker niet dalen. Eandis, de werkmaatschappij van de 

distributienetwerkbeheerders in Vlaanderen zal vanaf januari 2015 een tariefwijzing doorvoeren met 

een stijging van 15% in de distributiekosten. Gemiddeld zal de energiefactuur met 5% stijgen omdat de 

distributiekosten gemiddeld 34% zijn van de totale energiefactuur. (Stage Eandis, 2014) 

 



59 
 

Gascondensatieketel  

In bijlage 7 een overzicht van het jaarlijks verbruik van een gascondensatieketel in de verschillende 

typen woningen en hun isolatiegraad.  

Onafhankelijk van het type woning zal  de verbruikerskost dalen bij een lagere K-waarde. Het verbruik 

voor verwarming met een gascondensatieketel in een rijwoning met K-waarde K15 is slechts 6483 kWh 

gas, wat neerkomt op een jaarlijkse kost van 389 Euro.  Terwijl het verbruik  voor verwarming van een 

rijwoning met een K40 waarde gelijk is aan 11.700 kWh met een jaarlijkse kost van 702 Euro. Idem voor 

de half open en open bebouwing kan besloten worden dat de jaarlijkse brandstofkosten in een K40 

woning bijna het dubbele zijn van de jaarlijkse brandstofkost voor verwarming in een K15 woning. 

Warmtepomp 

In de simulatie zijn de SP Factoren als rendement beschouwd (in bijlage 6 een overzicht van de 

gemiddelde SPF van da warmtepompen beschikbaar op de Belgische markt).  

De lucht-water warmtepomp verbruikt in het algemeen meer elektriciteit dan een bodem-water 

warmtepomp in elk type woning met een variërende K-waarde. Dit is te verklaren door het lager 

rendement  (lagere SPF). 

De elektriciteitsfactuur van een bodem-water(verticaal) warmtepomp zal 185 Euro tot 357 Euro lager 

zijn dan die van een lucht-water warmtepomp.  Het verschil in verbruikerskosten stijgt naarmate de 

warmtebehoefte van de woning stijgt. Idem voor een warmtepomp met een horizontale collector 

waarbij de jaarlijkse verbruikerskost 149 tot 286 Euro verschilt ten opzichte van een lucht-water 

warmtepomp.  

In het algemeen heeft de bodem-water warmtepomp met verticale collector het laagste jaarlijks 

verbruik, met gemiddeld 33 % minder dan een lucht-water warmtepomp. Dit vertaalt zich ook in 

jaarlijkse lagere energiefactuur. De grond-water pomp met horizontale collector verbruikt  jaarlijkse 

gemiddeld 26 % minder elektriciteit dan een lucht-water warmtepomp.  

Conclusie 

In de vergelijking tussen de gascondensatieketel en de warmtepomp op basis van hun jaarlijks 

energieverbruik presteert de bodem-water warmtepomp met verticale collector het beste. Deze 

warmtepomp heeft gemiddeld een jaarlijks verbruik lager dan 3300 kilowattuur in een K40 woning en 

slechts 1810 kilowattuur in een K15 woning. Dit vertaalt zich ook in de jaarlijkse elektriciteitsfactuur met 

een gemiddelde prijs van 657 Euro in een K40 woning en slechts 362 Euro in een K15 woning. 
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Een lucht-water warmtepomp heeft een jaarlijks verbruik van 4812 kilowatt in een K40 woning en 2825 

kilowatt in een K15 woning met een gemiddelde jaarlijkse elektriciteitsfactuur van 962 Euro 

respectievelijk 565 Euro.  

Een vergelijking op basis van de jaarlijkse verbruikerskosten tussen een warmtepomp en een 

gascondensatieketel is afhankelijk van het type warmtepomp. Een lucht-water warmtepomp heeft 

gemiddeld de hoogste verbruikerskosten. Een K40 woning met een lucht-water warmtepomp heeft een 

jaarlijkse energiefactuur die 25 Euro hoger is dan een K40 woning met een gascondensatieketel.  Hoe 

lager het K-peil, hoe interessanter het is om te kiezen voor een gascondensatieketel. Uit de resultaten 

blijkt dat de jaarlijkse energiefactuur in een K15 woning met een gascondensatieketel gemiddeld 61 

Euro goedkoper is dan in de woning met een lucht-waterwarmtepomp.  

De goedkoopste energiefactuur kan verkregen worden met een bodem-water warmtepomp (verticaal) 

met een jaarlijkse besparing van 280 Euro ten opzichte van gascondensatieketel en 306 Euro ten 

opzichte van een lucht-water warmtepomp in een K40 woning. Indien de K-waarde van de woning daalt, 

wordt het verschil kleiner tussen de energiefactuur van een woning die verwarmt met een lucht-water 

warmtepomp of een gascondensatieketel.  

De bodem-water warmtepomp heeft de laagste jaarlijkse verbruikerskosten zodat een antwoord kan 

gegeven worden op de  deelvraag “Welk verwarmingssysteem heeft de laagste verbruikerskosten?”. De 

resultaten laten zien dat de bodem warmtepomp voordeliger wordt naarmate de warmtebehoefte van 

de woning stijgt. De beste optie is om te kiezen voor een bodem-water warmtepomp met verticale 

boringen omdat een warmtepomp met een horizontale collector een lager rendement heeft door de 

temperatuurschommelingen in de grond. (IWT, 2011) 

Een lucht-water warmtepomp heeft de hoogste jaarlijkse verbruikerskosten ten opzichte van een 

gascondensatieketel en de bodem-water warmtepomp. Een hoge elektriciteitsprijs en een minder goed 

rendement zijn de oorzaken van de hogere verbruikerskost. 

11.3  Onderhoudskosten 

Een tweejaarlijks onderhoud van de centrale gasketel is verplicht door de wet  vanaf een vermogen van 

20 kilowatt. Het onderhoud moet uitgevoerd worden door een erkende technicus. In deze studie zijn de 

vermogens lager dan 20 kilowatt maar er zal theoretisch een tweejaarlijks onderhoud plaatsvinden. Dit 

is nodig voor een optimale werking van de ketel zodat er in de toekomst geen storingen optreden. De 

prijs zal gemiddelde 150 Euro zijn exclusief BTW. (Batibouw 2014) 
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Een onderhoud bij een warmtepomp is niet wettelijk verplicht. Viessmannn voorziet bijvoorbeeld wel 

een tweejaarlijks onderhoud van 144 Euro exclusief BTW. Maar de bouwheer kan kiezen of hij al dan 

niet een onderhoud wenst. Volgens Viessmannn zou dit beter zijn voor het rendement van de pomp. 

(Batibouw 2014). Om een optimaal rendement van de warmtepomp te verzekeren is een kostprijs voor 

onderhoud ingerekend.  

11.4  Kapitaalkost 

Vandaag heeft een normaal jong gezin onvoldoende kapitaal om hun eigen woning te financieren. 

Meestal zal voor de bouw van een nieuwbouwwoning een lening worden aangegaan bij de bank.  

Volgens de cijfers van Immotheker is er in 2013 gemiddeld voor 178.400 Euro geleend over een periode 

van 23 jaar aan een rentevoet van 3.67%  (Immotheker,2014) 

Als de laatste twee maanden de voorwaarden vergeleken worden in verschillende banken voor een 

lening van maximaal 200.000 Euro over een periode van 20 of 25 jaar is de gemiddelde vaste rentevoet 

3.59%. In bijlage 8 een overzicht van de verschillende leningen en hun voorwaarden van de laatste twee 

maanden (maart-april 2014) die bij de Belgische bank verkregen kan worden.  

Het eigen vermogen is ook bepaald aan de hand van de cijfers gepubliceerd op Immotheker. In 2013 

investeerde  de Belg 100.000 Euro eigen middelen in zijn nieuwbouwwoning.    

Op basis van bovenstaande gegevens is het schuldratio bepaald dat gelijk is de verhouding van vreemd 

vermogen (178.400 Euro) op het totale vermogen (278.000 Euro). Het schuldratio is dan gelijk aan 64%. 

 De afbetaling van de lening gebeurt met een maandelijkse vaste kapitaalaflossing (mensualiteit) over 

een periode van 20 jaar.  Dit wil zeggen dat het aandeel van de interest daalt in de constante aflossing 

en het aandeel van kapitaal stijgt naarmate de jaren verlopen.  

11.5 Inkomstenbelasting 

De opbrengsten uit kapitaal (interesten/dividenden) zijn onderhevig aan een inkomstenbelasting 

(roerende voorheffing)  indien geen kapitaal zou geïnvesteerd worden in een nieuwbouwwoning maar 

in roerende goederen. In deze studie is verondersteld dat de bouwheer zijn kapitaal zou plaatsen op een 

spaarrekening.  

Interesten, betaald door de bank op een spaarrekening, zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een 

jaarlijkse bedrag van 1.900 Euro per persoon. In deze studie liggen de interestopbrengsten altijd lager 

dan 3.800 Euro (gezin van 2 volwassen) op voorwaarde dat enkel rekening gehouden wordt met de 

investeringskost van verwarming.(Spaargids.be, 2014) 
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12  Opbrengstenmodel 

12.1 Premies en korting op onroerende voorheffing 

De opbrengsten uit premies voor nieuwbouwwoningen waarvan de bouwaanvraag geldt vanaf januari 

2014  zullen eerder beperkt zijn. Deze studie veronderstelt dat de karakteristieken van de woning 

constant blijven, behalve de gemiddelde U-waarden of het algemeen isolatieniveau. Het verlagen van 

het K-peil zal een positieve invloed hebben op het E-peil van de woning. De invloed van een verlaagd K-

peil op het E-peil van een woning is een complex vraagstuk en is uniek voor elk type woning. 

Door de complexiteit zijn de premies en de korting op onroerende voorheffing voor een verlaagd E-peil 

niet  meegerekend. In deze studie is besloten om enkel de jaarlijkse opbrengsten op te nemen die 

anders zijn dan subsidiemaartregelen. Op die manier zijn de verschillende verwarmingssystemen op een 

theoretische en   “eerlijke” manier vergeleken zonder tussenkomst van een externe instantie.  

12.2 Discontovoeten 

De vergoeding van kapitaal is uitgesplitst in drie componenten. De eerste component is de vergoeding 

voor geplaatst kapitaal die gelijk is aan de vergoeding voor het ter beschikking stellen van kapitaal.  De 

reële interestvoet is een goede indicator voor deze vergoeding.  De tweede component is de 

risicopremie die een draagvlak biedt voor het risico dat het geld verloren gaat tijdens de periode dat het 

geld ter beschikking staat, en na afloop van de periode niet meer kan worden terugbetaald. In de derde 

component van de vergoeding van kapitaal moet rekening gehouden worden met de inflatie die in de 

toekomst verwacht wordt.  

Om de opportuniteitskost van de investeringen te bepalen is de rente bepaald op basis van de rente op 

een lineaire Obligatie (OLO). Een OLO heeft verschillende looptijden op kort, middellang en lang termijn 

en zijn uitgegeven door Belgische overheid. Op de website van de Nationale Bank is de rente op een 

OLO  gemiddeld 3,03% over een termijn van 20 jaar (periode 1/01/2014-15/04/2014). In deze studie zal 

de discontovoet  afgerond 3% zijn. (Belgostat, 2014) 
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13 Case studies  

Dit hoofdstuk behandelt een vergelijkende analyse tussen een gascondensatieketel en een 

warmtepomp in de besproken woningen met variabele isolatiegraad. De analyse veronderstelt de bouw 

van een nieuwbouwwoning waarbij de bouwheer de keuze heeft tussen een gascondensatieketel of een 

warmtepomp. De warmtepomp heeft als warmtebron lucht of aardwarmte. De woning is theoretisch 

verwarmd met zeer lage temperatuur verwarming met een constant systeemrendement voor elk type 

verwarming.  

In de analyse zijn de gegevens ingevoerd van bovenstaande kostenmodel en opbrengstenmodel. De 

vergelijkende studie gebruikt de relatieve kasstromen van de verwarmingsinstallaties. Enkel het 

increment van de investeringskost is in de analyse opgenomen. Indien  de investeringskost van de 

warmtepomp 9000 Euro is en die van een gascondensatieketel 4000 Euro zal de initiële investeringskost 

gelijk zijn aan 5000 Euro (tijdens de berekening van de  netto contante waarde). 

De simpele terugverdientijd is bepaald op basis van het verschil in de investeringskosten, 

verbruikerskosten en onderhoudskosten van de verschillende verwarmingsinstallaties.  De simpele 

terugverdientijd houdt geen rekening met de inflatie,  kapitaalkost en projectduur.  Een analyse op basis 

van de netto contante waarde houdt wel rekening met bovenstaande factoren.  

De netto contante waarde houdt dus rekening met de tijdswaarde van de investering. Alle inkomende 

kasstromen gedurende 20 jaar worden verdisconteerd  aan een discontovoet van 3%. Indien de 

warmtepompinstallatie een positieve netto contante waarde heeft  ten opzichte van een 

gascondensatieketel moet de investering uitgevoerd worden. Hoe hoger de netto contante waarde hoe 

interessanter een warmtepompinstallatie is.  

In totaal zijn er vier case studies bepaalt afhankelijk van de energieprijs en het aandeel van vreemd 

vermogen. 

 Case studie 1: schuldratio: 64% en elektriciteitsprijs : 0.20 Eurocent 

 Case studie 2: Schuldratio: 0% en elektriciteitsprijs: 0.20 Eurocent 

 Case studie 3: schuldratio: 64% en elektriciteitsprijs: 0 Eurocent 

 Case studie 4: schuldratio: 0% en elektriciteitsprijs: 0 Eurocent 

In de eerste case studie is verondersteld dat de bouwheer een lening aangaat bij de bank. Het 

schuldratio is bepaald op 64% op basis van de cijfers van Immotheker. (2014) 

De tweede case studie veronderstelt dat de bouwheer de verwarmingsinstallatie financiert met eigen 

vermogen waardoor het schuldratio gelijk is aan nul.   
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De elektriciteitsprijs in de derde en vierde case is teruggebracht naar 0 Euro. Deze cases veronderstellen  

dat de elektriciteit is opgewekt door zonnecellen. Deze zonnecellen zijn aangesloten op een batterij 

zodat er voldoende energie is bij donkere en bewolkte dagen. De investeringskost van deze installatie is 

niet opgenomen in het model omdat er op dit moment nog veel onderzoek wordt gedaan naar de 

economische haalbaarheid van zo een installatie. Maar energieopslag met PV-installaties en batterijen is 

zeker een toekomstig alternatief voor de terugdraaiende teller (Techolec, 2014) . 

 In de derde case is het schuldratio gelijk aan 64% en in de vierde case gelijk aan 0%. Om de analyse uit 

te voeren is opnieuw gebruik gemaakt van het programma RETScreen.  

Op het einde van dit hoofdstuk kan een antwoord geformuleerd worden op de deelvragen “Wat is de 

terugverdientijd van een warmtepomp ten opzichte van een gascondensatieketel?” en “Wat is de netto 

contante waarde van een warmtepomp ten opzichte van een gascondensatieketel?”  

13.1 Case studie 1: aansluiting elektriciteitsnet met financiering vreemd 

vermogen 

In deze case is aangenomen dat de bouwheer voor 64% leent bij de bank (immotheker, 2014) en de 

warmtepomp is theoretisch aangesloten op het elektriciteitsnet (0.20 €/kWh). Onderstaande tabel heeft 

een overzicht van de analyse toegepast op de drie typen woningen met hun verschillende 

isolatiegraden. In bijlage 9 een gedetailleerd overzicht van de jaarlijkse kasstromen en de simpele 

terugverdientijden.  

Tabel 18: Resultaten case 1 

 

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -429€            >project -9.390€     -415€        >project -9.173€    -346€           >project -7.172€       

Grond/water (V) -324€            >project 8.995€       -297€        >project -7.951€    -279€           >project -7.256€       

Grond/water (H) -303€            >project -8.115€     -278€        >project -7.222€    -261€           >project -6.628€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -491€            >project -11.146€   -465€        >project -10.567€  -417€           >project -9.206€       

Grond/water (V) -376€            >project -10.975€   -328€        >project -9.136€    -301€           >project -8.110€       

Grond/water (H) -348€            >project -9.803€     -306€        >project -8.324€    -281€           >project -7.358€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -493€            >project -11.162€   -465€        >project -10.577€  -420€           >project -9.250€       

Grond/water (V) -413€            >project -12.172€   -348€        >project -9.838€    -307€           >project -8.317€       

Grond/water (H) -380€            >project -10.865€   -323€        >project -8.848€    -286€           >project -7.535€       

Open woning 

 K40  K25 K15  

Rijwoning

 K40  K25 K15  

Half open 

woning 

 K40  K25 K15  
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Gascondensatieketel en een lucht-water warmtepomp 

De simpele terugverdientijd van een lucht-water warmtepomp ten opzichte van een 

gascondensatieketel in K15 woning, kan niet bepaalt worden omdat de jaarlijkse kasstromen van een 

lucht-water warmtepomp hoger zijn dan die van een gascondensatieketel. Dit komt omdat de jaarlijkse 

energieverbruikerskosten hoger zijn bij een lucht-water warmtepomp dan bij een gascondensatieketel. 

De netto contante waarde is bijgevolg negatief. In de andere woningen met K25 en K40 waarde geldt 

hetzelfde probleem met een netto contante waarde van  -9173 Euro tot -11162 Euro.  

Gascondensatieketel en een bodem-water warmtepomp 

De simpele terugverdientijd, die een vertekend beeld geeft van de investering, kan in deze vergelijking 

wel bepaald worden.  Op basis van de resultaten kan besloten worden dat een bodem-water 

warmtepomp  (verticaal) de kortste simpele terugverdientijd heeft naarmate het K-peil stijgt.  Dit kan 

verklaard worden door het verschil in kasstromen door een lagere energieverbruikerskost. 

Opnieuw is de netto contante waarde bij elke vergelijking negatief.  Dit is te verklaren door de hoge 

kapitaalkost,  die hoger is dan de jaarlijkse besparingen in brandstofkosten. Hierbij komen nog eens de 

hoger investeringskosten ten opzichte van een gascondensatieketel. Deze conclusies zijn zowel van 

toepassing op een horizontaal captatienet als een verticaal captatienet.  

Doordat de investeringskost lager ligt bij een bodem-water warmtepomp met horizontaal captatie, 

moet er lagere kapitaalkost betaald worden gedurende de looptijd van de lening. Dit vertaalt zich ook in 

een lagere netto contante waarde ten opzicht van een investering met een verticaal captatienet. 

Conclusie 

Bij een schuldratio van 64% en een elektriciteitsprijs van 20 Eurocent per kWh is geen enkele 

warmtepompinstallatie interessant. Alle simple terugverdientijden zijn langer dan de projectduur en de 

netto-contante waarden zijn negatief in de vergelijking van een gascondensatieketel met een 

warmtepomp.  

De netto contante waarde van een lucht-water warmtepomp is in deze analyse het laagst omdat de 

jaarlijkse energiekost hoger is dan bij een gascondensatieketel. Dit is te verklaren door de hoge kostprijs 

van elektriciteit  en het lagere rendement van de lucht-water warmtepomp 

De simpele terugverdientijden van een bodem-water met verticale boringen zijn het laagst omdat de 

jaarlijkse kasstromen door energiebesparing het hoogste zijn van alle warmtepompen ten opzichte van 

de gascondensatieketel.  De terugverdientijden in een lage-energiewoning met de laagste isolatiegraad 
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zijn het kortste doordat het verschil in energieverbruikskosten stijgt naarmate dat de warmtebehoefte 

van de woning groter wordt.  

Investeren in een bodem-water pomp met horizontale collector is nochtans  de beste oplossing indien 

de bouwheer wil investeren in een warmtepomp. De jaarlijkse schuldaflossing is kleiner bij een 

warmtepomp met horizontale collector dan bij een verticale collector.  Waardoor het verschil in 

jaarlijkse kapitaalkost hoger is  dan het verschil in de jaarlijkse energiebesparingskosten tussen een 

bodem-water warmtepomp met verticale collector en horizontale collector 

13.2 Case studie 2: aansluiting elektriciteitsnet met financiering eigen 

vermogen 

In deze case is de verwarmingsinstallatie volledig gefinancierd door eigen vermogen(schuldratio is gelijk 

aan 0%). Opnieuw is de warmtepompinstallatie aangesloten op het elektriciteitsnet. (0.20 Euro/kWh) 

Tabel 19: Resultaten case 2 

 

Conclusie 

Opnieuw kan dezelfde conclusie getrokken worden als in case  1.  De netto-contante waarden zijn 

gemiddeld 377 Euro hoger indien de installatie gefinancierd is met eigen vermogen dan met vreemd 

vermogen. Het verschil in netto contante waarde stijgt naarmate de investeringskosten stijgen, die 

evenredig zijn met de warmtebehoefte van de woning.  

Opnieuw is een bodem-water warmtepomp met horizontale collector het “goedkoopste” alternatief ten 

opzichte van een gascondensatieketel. 

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -52€               > project -9.090€     -37€           > project -8.873€    -92€             > project -6.970€       

Grond/water (V) 201€              > project -8.578€     148€          > project -7.598€    112€            > project -6.945€       

Grond/water (H) 151€              > project -7.754€     112€          > project -6.913€    85€               > project -6.353€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -7€                 > project -10.762€   -5€             > project -10.202€  -39€             > project -8.906€       

Grond/water (V) 301€              > project -10.437€   208€          > project -8.711€    156€            > project -7.747€       

Grond/water (H) 234€              > project -9.341€     157€          > project -7.867€    118€            > project -7.041€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water -9€                 > project -10.778€   -5€             > project -10.212€  -42€             > project -8.950€       

Grond/water (V) 348€              > project -11.568€   238€          > project -9.372€    166€            > project -7.942€       

Grond/water (H) 277€              > project -10.343€   185€          > project -8.445€    126€            > project -7.208€       

Open woning 

 K40  K25 K15  

Rijwoning

 K40  K25 K15  

Half open 

woning 

 K40  K25 K15  
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13.3 Case studie 3: elektriciteitsopslag en zonnepanelen met financiering  

vreemd vermogen 

Deze  case studie veronderstelt dat de prijzen  van gas en elektriciteit constant blijven  (0.06 Euro en 0 

Euro). De verwarmingsinstallatie is gefinancierd door eigen vermogen en vreemd vermogen waarbij de 

schuldratio opnieuw 64% is. De investeringskost van de zonnepanelen en batterijopslag zijn niet 

meegerekend.  

Tabel 20: Resultaten case3 

 

Gascondensatieketel en een lucht-water warmtepomp 

Uit de resultaten blijkt dat de lucht-water warmtepomp de positiefste netto-contante waarden haalt en 

de kortste terugverdientijden. De netto-contante waarden zijn het hoogst in een open woning met K40 

waarde met  een netto contante waarde tot 5465 Euro in een open bebouwing en 1875 Euro in een 

rijwoning.  

In een woning met een K25-waarde is een lucht-water warmtepomp enkel interessant in een half open 

en een open bebouwing met een terugverdientijden  van 13,9  respectievelijk 10, 9 jaar  op het eigen 

vermogen.  

Een lucht-water warmtepomp heeft een kleine positieve netto contante waarde in een rijwoning en een 

open woning met een K15 waarde.  Dit komt door de lage hoeveelheid gasverbruik in een zeer goed 

geïsoleerde woning waarddoor de jaarlijkse positieve kasstromen door besparingen op 

energieverbruikerskosten  eerder beperkt zijn.  

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 327€              9,2jaar 1.875€       139€          >project -920€        138€            14,7 jaar 31€              

Grond/water (V) 180€              >project -1.485€     72€            >project -2.450€    1€                 >project -3.094€       

Grond/water (H) 251€              14,2 jaar 128€          128€          >project -1.184€    46€               >project -1.871€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 523€              7,3 jaar 3.957€       270€          13,9 jaar 373€          168€            17,8 jaar -491€          

Grond/water (V) 329€              16,3 jaar -469€         194€          >project -1.356€    89€               >project -2.300€       

Grond/water (H) 424€              10,9 jaar 1.704€       267€          13,8 jaar 305€          147€            >project -981€          

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 624€              6,1 jaar 5.465€       333€          10,9 jaar 1.313€      206€            14,6 jaar 69€              

Grond/water (V) 348€              17,3 jaar -852€         207€          >project -1.566€    111€            >project -2.105€       

Grond/water (H) 451€              11,5 jaar 1.508€       258€          14,2 jaar 211€          117€            19,1 jaar -716€          

Open woning 

 K40  K25 K15  

Rijwoning

 K40  K25 K15  

Half open 

woning 

 K40  K25 K15  
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Gascondensatieketel en een bodem-water warmtepomp 

De bodem-water warmtepomp met verticale boring heeft geen enkele positieve netto contante waarde.  

In een K15 woning duurt de terugverdientijd op eigen vermogen zelfs langer dan de levensduur van de 

installatie, dit vertaalt zich ook in de laagste netto contante waarden van de analyse tot meer dan -3000 

Euro.  

De bodem-water warmtepomp met horizontale captatie heeft wel positieve netto contante waarden. 

Dit komt door zijn lagere investeringskost dan een warmtepomp met verticale boringen.  De positieve 

netto contante waarden variëren tussen de 128 Euro en 1704 Euro.  Hoe hoger de warmtebehoefte van 

de woning, hoe sneller de warmtepomp zichzelf terugverdient. 

13.4 Case studie 4: elektriciteitsopslag en zonnepanelen met financiering  

eigen vermogen 

Tabel 21: Resultaten case 4 

 

Idem als bij case 2 is de netto contante waarde gemiddeld 377 Euro hoger indien de warmtepomp 

installatie gefinancierd wordt met eigen vermogen.  

Conclusie 

Indien de elektriciteitsprijzen geen rol spelen en de installatie volledig gefinancierd is door de bouwheer 

zelf, is de lucht-water warmtepomp het interessantst als alternatieve oplossing ten opzichte van de 

gascondensatieketel.  

Als de woning geïsoleerd is volgens de EPB-eisen 2014 is het beter om te kiezen voor een lucht-water 

warmtepomp dan voor een gascondensatieketel indien de gasprijs constant blijft over de projectduur.  

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 705€              11, 8 jaar 2.175€       517€          16,1 jaar -621€        392€            14,3 jaar 233€            

Grond/water (V) 705€              16,4 jaar -1.068€     517€          18,9 jaar -2.087€    392€            >project -2.783€       

Grond/water (H) 705€              14,2 jaar 489€          517€          16,6 jaar -875€        392€            19,4 jaar -1.785€       

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 1.007€          10,6 jaar 4.341€       730€          13,9 jaar 738€          546€            15,2 jaar -191€          

Grond/water (V) 1.007€          14,8 jaar 69€             730€          16,2 jaar -931€        546€            18,4 jaar -1.937€       

Grond/water (H) 1.007€          12,7 jaar 2.166€       730€          14 jaar 672€          546€            16,1 jaar -664€          

Kastromen 
Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW Kastromen 

Terugverdientijd 

eigen vermogen 
NCW

Lucht/water 1.108€          9,6 jaar 5.849€       793€          12,8 jaar 1.678€      584€            14,3 jaar 369€            

Grond/water (V) 1.108€          15, 1 jaar -248€         793€          16,3 jaar -1.101€    584€            17,9 jaar -1.729€       

Grond/water (H) 1.108€          13,1 jaar 2.030€       793€          14,1 jaar 614€          584€            15,6 jaar -389€          

Open woning 

 K40  K25 K15  

Rijwoning

 K40  K25 K15  

Half open 

woning 

 K40  K25 K15  
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Naarmate de woning groter wordt en dus een hogere warmtebehoefte heeft zijn bijna alle typen 

warmtepompen interessant bij een algemeen isolatiepeil K40. Maar de hoogste netto-contante waarde  

wordt behaald met een lucht-water warmtepomp.  

Wanneer de rijwoningen beter geïsoleerd zijn dan de EPB-eisen zal een gascondensatieketel een betere 

optie zijn dan een warmtepomp. Dit is te verklaren door de lagere energiebehoefte van de woning. Een 

lager energiebehoefte zet zich om in lagere verbruikerskosten.  Door de lage jaarlijkse besparing is het 

minder interessant om te investeren in een duurdere warmtepomp installatie. 

13.5 Algemene conclusie 

De gascondensatieketel blijft vandaag de beste keuze indien besloten wordt te investeren in een zeer 

lage energie woning met een zeer goede isolatie. Momenteel zijn de elektriciteitsprijzen veel te hoog 

zodat de terugverdientijden van de warmtepomp aanzienlijke langer zijn dan het project. Zelf wanneer 

de elektriciteitsprijzen terugvallen naar 0 euro blijkt een investering in een warmtepomp in lage 

energiewoning met een  zeer goede isolatie in beperkte mate voordelig.  

Indien toch zou geïnvesteerd worden in een warmtepomp en de elektriciteitsprijs van vandaag blijft 

constant is een warmtepomp met horizontale captatie de “beste” oplossing.  

Wanneer in de toekomst de bouwheer volledig zelf voorziend zou worden van elektriciteit is een lucht-

water warmtepomp financieel het meeste haalbaar ten opzichte van de gascondensatieketel en de 

andere warmtepompen. 
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14 Milieu impact 

Dit hoofdstuk behandelt de ecologische impact van een gascondensatieketel en een warmtepomp(lucht-

water en bodem-water) met de veronderstelling dat de elektrische compressie warmtepomp 

aangesloten is op het elektriciteitsnet in Vlaanderen.  

In het eerst deel is een vergelijking gemaakt op basis van het primair energieverbruik. Vervolgens is een 

analyse gemaakt van de jaarlijkse CO2 uitstoot van beide verwarmingssystemen.  

14.1 Primair energieverbruik  

Om een “eerlijke” vergelijking te maken tussen het verbruik van beide systemen moet vergeleken 

worden op basis van het primair energieverbruik.  

Elektriciteit die de huishoudens gebruiken bestaat uit energiestromen uit steenkool, biomassa, uranium, 

elektriciteit uit hernieuwbare energie enzoverder. Elektriciteit wordt ook ingevoerd vanuit het 

buitenland, vooral uit Frankrijk (nucleaire energie). Bij de berekening van het primaire energieverbruik  

wordt met bovenstaande opwekkingsbronnen rekening gehouden.  

Het primair energie kengetal geeft weer hoeveel primaire energie er nodig is voor het verbruik van 1 

kilowattuur elektriciteit.  In België wordt meestal de factor 2.5 gebruikt. Deze studie zal dezelfde 

omzettingsfactor gebruiken voor de omrekening naar het primair energieverbruik. (PassiefHuisplatform, 

z.j.) 

Bij de berekening van het primair energieverbruik voor 1 kWh gas moet er rekening gehouden worden 

met  de onderste verbrandingswaarde. De conversiefactor van de bovenste naar de onderste 

verbrandingswaarde is gelijk aan 0.903 of het PE-kengetal is afgerond gelijk aan 1.07. 

(PassiefHuisplatform, z.j.) (Vlaams Energieagentschap, 2012) 

In bijlage  10  een overzicht van het jaarlijks primair energieverbruik van de verschillende 

verwarmingsinstallaties.  

 Gascondensatie 14.1.1

Het primair energieverbruik in een K15 woning is bijna 2 twee maal lager dan in een  woning met K40 

waarde. Het primaire energieverbruik stijgt naarmate de warmtebehoefte van de woning stijgt mede 

veroorzaakt door een lager isolatieniveau.  
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 Warmtepomp 14.1.2

Opnieuw is bij de warmtepompen het primair energieverbruik afhankelijk van het  warmtepomp. 

Algemeen  is het primair energieverbruik in een K15 woning 43% lager dan in een K40 woning indien 

verwarmd wordt met een warmtepomp.  

De lucht-water warmtepomp verbruikt jaarlijks de meeste primaire energie in alle typen woningen met 

een gemiddelde van 33,35 Gigajoule terwijl een bodem-water warmtepomp met verticale collector en 

horizontale collector slechts 22,51 Gigajoule, respectievelijk 24,59 Gigajoule gemiddeld verbruiken. Wat 

neerkomt op 48 % meer verbruik van primaire energie door een lucht-water warmtepomp ten opzichte 

van een bodem-water warmtepomp met verticale boringen en 35 % ten opzichte van een bodem-water 

warmtepomp met horizontale collector in alle typen woningen.  

In  een K40 woning is het primaire energieverbruik van een lucht-water warmtepomp 47% hoger dan 

een bodem-waterwarmtepomp met verticale boringen en  34 % hoger ten opzichte van een bodem-

waterwarmtepomp met horizontale captatie.  

Naarmate dat de K-waarde van de woning daalt zal een de lucht-water warmtepomp relatief meer 

primaire energie verbruiken dan een bodem-water warmtepomp, tot 56% met horizontale collector  

warmtepomp en  42% meer met verticale collector in een woning met isolatiegraad K15.  

 Conclusie  14.1.3

Een eerlijke vergelijking kan gemaakt worden tussen een gascondensatieketel en een warmtepomp op 

basis van het jaarlijks primair energieverbruik. Uit de resultaten volgt dat  de gascondensatieketel de 

meeste primaire energie verbruikt ten opzichte van de warmtepomp 

Een gascondensatieketel gebruikt gemiddeld 17,2% meer primaire energie in een K40 woning en 7,4% 

meer in een K15 woning dan een lucht-water warmtepomp. In een rijwoning met K15 waarde verbruikt 

de lucht-water warmtepomp opvallend meer primair energie dan een gascondensatieketel.  

 Als een vergelijking gemaakt wordt tussen een bodem-water warmtepomp en een gascondensatieketel 

zal  de bodem-water pomp (verticale captatie) gemiddeld tot 70% minder primaire energieverbruiken in 

een K40, K25 en K15 woning. Een bodem-water warmtepomp met een horizontaal captatie verbruikt 

ook gemiddeld 55% minder primaire energie dan een gascondensatieketel.  

Het verschil in primair energieverbruik tussen een gascondensatieketel en bodem-water warmtepomp  

daalt naarmate dat de woning beter geïsoleerd is. 
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14.2 CO2 Uitstoot 

De CO2 uitstoot is bepaald op basis van de Nationale emissiefactoren op de website van het Vlaams 

Energieagentschap (2014).  

 Elektriciteit: 400 kg CO2/MWh  

 Aardgas:  55.82 kg CO2/GJ 

In bijlage 11 een overzicht van de CO2 uitstoot van de verwarmingssystemen.  

De jaarlijkse CO2 uitstoot van een warmtepomp is over het algemeen lager dan die van een 

gascondensatieketel. Een gascondensatieketel zijn jaarlijkse uitstoot is gemiddeld 2.1 keer hoger dan de 

uitstoot van een bodem-water warmtepomp met verticale boringen.   

De bodem-water warmtepomp met horizontale boringen heeft een gemiddeld jaarlijkse CO2 uitstoot 

die 48.4% lager ligt dan de CO2 uitstoot van een gascondensatieketel. Terwijl een lucht-water 

warmtepomp gemiddeld 30% minder CO2 uitstoot heeft ten opzichte van een gascondensatieketel.  

Opnieuw is het verschil in CO2 uitstoot lager tussen een gascondensatieketel en een warmtepomp 

naarmate dat de woning beter geïsoleerd is.  Een lucht-water warmtepomp stoot gemiddeld 26% meer 

CO2 uit in een K15 woning terwijl  dit in een K40 oploopt tot 32%. 

 conclusie 14.2.1

De warmtepomp is een milieuvriendelijke oplossing ten zicht van een gascondensatieketel indien de 

warmtepomp aangesloten is op het Belgische elektriciteitsnetwerk.  Afhankelijk van de samenstelling 

van elektriciteit  die binnen komt in onze huizen zal de CO2 emissie variëren.  

In elke land zal de CO2 emissiefactor sterk verschillen afhankelijk van de samenstelling van de 

elektriciteitsmix. In Zweden bestaat de elektriciteitsmix vooral uit hernieuwbare energie. Dit vertaalt 

zich ook in een lagere emissiefactor. (Gajewski, Siergiejuk en Krzysztof Szulborskic, 2013) 

Een warmtepomp zal slechts een lagere CO2 uitstoot hebben indien de emissiefactor van elektriciteit in 

het land laag genoeg is. (Gajewski, Siergiejuk en Krzysztof Szulborskic, 2013). Enkel in de landen waarvan 

de elektriciteitsmix vooral bestaat uit hernieuwbare energie of nucleaire energie is het beter te opteren 

voor aan warmtepomp dan voor een gascondensatieketel. De gascondensatieketel is de 

milieuvriendelijkste optie in landen waarvan de elektriciteit vooral opgewekt wordt fossiele 

brandstoffen. (Gajewski, Siergiejuk en Krzysztof Szulborskic, 2013) 
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15 Conclusies en aanbevelingen  voor verder onderzoek  

15.1 Algemene conclusies 

Dit onderzoek vergelijkt een klassiek en een alternatief verwarmingssysteem op basis van een 

economische en ecologische analyse in een lage-energie nieuwbouwwoning in Vlaanderen. Aan de hand 

van vergelijkbare onderzoeken van de laatste twee jaar is een selectie gemaakt, namelijk  een 

gascondensatieketel en  een warmtepomp. In het onderzoek van Pineau et. al (2013) behaalt de lucht-

water warmtepomp de hoogste performantie op basis van het primair energieverbruik op verschillende 

locaties in Europa. Terwijl in het onderzoek van Audenaert et. al. (2012) de gascondensatieketel in 

verschillende typen woningen in Vlaanderen de positiefste invloed heeft op de energieprestatie van de 

woning. 

In Vlaanderen zal de komende vijf jaar de energieprestatie van nieuwbouwwoningen dalen door de 

Energieprestatieregelgeving van woongebouwen, die als doelstelling heeft de CO2- uitstoot van het 

gebouwenbestand drastische te doen dalen. Om deze doelstelling te behalen zal het primair 

energieverbruik voor verwarming, die nog altijd de grootste verbruikerspost is in de woning, moeten 

dalen.  

Een daling in  de energieprestatie van een woning wordt behaald door bijvoorbeeld de woning beter te 

isoleren. Een hoger algemeen isolatieniveau zorgt ervoor dat de warmtebehoefte van de woning daalt. 

Hierdoor zal er minder energie verbruikt worden voor verwarming.  

Met deze vaststellingen is besloten om een economische en ecologische analyse van een 

gascondensatieketel en een (lucht-water en bodem-water) warmtepomp te doen in verschillende typen  

lage energiewoningen(rij- ,half open en open) met een verschillende isolatiegraad.  

In een eerste stap is de vergelijking gemaakt op basis van de investeringskosten van de verschillende 

verwarmingsinstallaties zodat op de eerste deelvraag “Welk systeem heeft de laagste 

investeringskost?” een antwoord geformuleerd kan worden. Uit de resultaten volgt dat een 

gascondensatieketel de goedkoopste oplossing blijft in vergelijking met een warmtepomp. Naarmate de 

isolatiegraad van de woning daalt en dus de  warmtebehoefte stijgt zal de investeringskost van een 

warmtepomp aanzienlijk stijgen in een lage energiewoning. Terwijl de kostprijs van een 

gascondensatieketel constant blijft in de verschillende  typen woning met een andere isolatiegraad.  

De investeringskost van een lucht-waterwarmtepomp is de laagste van de warmtepompen terwijl die 

van een bodem-water warmtepomp met een verticaal captatienet het hoogste is. De kostprijs voor de 

aanleg van het captatienet  is de verklarend factor voor de hoge kostprijs.  
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Uit de resultaten volgt dat in een lage energie woning met een zeer goede isolatiegraad soms een te 

hoge kostprijs zal betaald worden voor een warmtepomp. Dit komt omdat de warmtepompen 

momenteel op de markt (zeker bij een bodem-water warmtepomp) te hoge vermogens hebben die 

eigenlijk niet nodig zijn om te voldoen aan de warmtebehoefte van de woning. Want uit de resultaten 

blijkt dat de kostprijs stijgt van een warmtepomp naarmate er meer vermogen nodig is.  

In de tweede stap van de analyse werd een vergelijking gemaakt tussen de verbruikskosten van beide 

systemen op basis van de gemiddelde energieprijzen in 2014. Op die manier werd een antwoord 

geformuleerd op de volgende deelvraag “Welk systeem heeft de laagste verbruikerskost?” 

De jaarlijkse verbruikerskosten van een lucht-water warmtepomp zijn duurder dan die van een 

gascondensatieketel. Naarmate het algemeen isolatiepeil van woning stijgt,  stijgt ook het verschil in 

verbruikerskosten tussen een gascondensatieketel en de lucht-water warmtepomp. De reden waarom 

de jaarlijkse verbruikerskosten duurder zijn van een lucht-water warmtepomp kan verklaard worden 

door een lager rendement en de hoge elektriciteitsprijzen.  

Een bodem-water warmtepomp heeft een hoger rendement dan een lucht-water warmtepomp en dit 

vertaalt zich in de jaarlijkse verbruikerskosten. Een bodem-water warmtepomp met verticale captatie 

heeft het hoogste rendement van de bodem-water warmtepompen en de laagste elektriciteitsfactuur 

van alle besproken verwarmingssystemen.  Opnieuw daalt het verschil in elektriciteitsfactuur tussen een 

gascondensatieketel en een bodem-water warmtepomp naarmate de warmtebehoefte van de woning 

daalt.  

In de voorlaatste stap werd een vergelijkende analyse gemaakt tussen een investering in een 

gascondensatieketel en een warmtepomp over een periode van 20 jaar in een lage energie 

nieuwbouwwoning zodat een antwoord geformuleerd kon worden op de deelvraag “Wat is de 

terugverdientijd van een warmtepomp ten opzichte van een gascondensatieketel?” en “Wat is de 

netto contante waarde van een warmtepomp ten opzichte van een gascondensatieketel?” 

Wanneer de gemiddelde elektriciteitsprijzen van 2014 constant blijven over de periode blijft een 

investering in een gascondensatieketel de beste oplossing.  De terugverdientijden van een warmtepomp 

ten opzichte van een gascondensatieketel  zijn steeds langer dan de projectduur, met negatieve netto 

contante waarden voor elke type woning tot gevolg.  

Zelfs wanneer de woning volledig zelfvoorzienend wordt van elektriciteit  waardoor de energieprijzen 

terugvallen naar 0 Euro, is een warmtepomp niet altijd de beste investering.  In een zeer lage 

energiewoning met een hoge isolatiegraad is enkel de lucht-water warmtepomp de beste investering 

met een kleine positieve netto contante waarde. Naarmate de warmtebehoefte van de woning stijgt 
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hebben zowel een lucht-water warmtepomp als een bodem-water warmtepomp kortere 

terugverdientijden. Opnieuw behaalt de lucht-water warmtepomp de hoogste netto contante waarde 

omdat deze warmtepomp de laagste investeringskost heeft ten opzicht van de andere warmtepompen.  

De warmtepomp blijkt uit deze resultaten niet echt een interessante investering om te doen in een lage 

energie nieuwbouwwoning in Vlaanderen. Zeker als een knipoog gemaakt wordt naar de toekomst blijft 

een gascondensatieketel de beste oplossing voor de portemonnee van de bouwheer.  

Een lagere CO2 uitstoot is een reden waarom de warmtepomp een ecologisch interessante investering is  

ten opzichte van een gascondensatieketel. De jaarlijkse CO2-uitstoot van een bodem-water 

warmtepomp ligt gemiddeld 50% lager dan de CO2-uitstoot van een gascondensatieketel zodat op de 

laatste onderzoeksvraag een antwoord kan geformuleerd worden “Is de CO2 emissie van een 

warmtepomp lager dan een gascondensatieketel in een lage energie nieuwbouwwoning? “ .De 

duurste investering is opvallend de milieuvriendelijkste.  

De bouwheer zal sneller opteren voor een gascondensatieketel dan een warmtepomp in een 

nieuwbouwwoning indien zijn startkapitaal eerder beperkt is. Wanneer een bouwheer voldoende 

kapitaal heeft en milieubewust wil investeren  zal hij eventueel wel  voor een warmtepomp kiezen.  

15.2 Beperking van het onderzoek 

Warmtebehoefte  

De warmtebehoefteberekening is gedaan in deze studie op basis van een raming. Elk huis heeft een 

unieke warmtebehoefte afhankelijk van de oriëntatie, aantal vierkante meter transparante delen, 

persoonlijke voorkeuren van temperaturen in de ruimtes, de verversingsgraad van de lucht, enzoverder. 

De transmissie-, ventilatieverliezen, interne zonne- en warmtewinsten  zijn in elke woning anders. 

Daarom is een gedetailleerd warmtebehoefteberekening door een architect  van groot belang voor de 

juiste dimensionering van de verwarmingsinstallatie.  

Rendementen 

Het systeemrendement van een verwarmingsinstallatie is opnieuw uniek per woning en zijn 

verwarmingsinstallatie. Het systeemrendement is afhankelijk van het aantal meter leidingen die binnen 

het beschermd volume liggen , of er een opslagvat aanwezig is of niet, of de leidingen geïsoleerd zijn of 

niet,  enzoverder.   

De rendementen van een gascondensatieketel en een warmtepomp gebruikt in deze studie geven een 

indicatie weer van het reële rendement van het verwarmingssysteem.  Het rendement van een lucht-
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water warmtepomp is afhankelijk van de buitentemperaturen. Hoe kouder het buiten is, hoe hoger het 

energieverbruik van de compressor is, wat een negatieve invloed heeft op het rendement van de pomp.  

Idem voor de bodem-water warmtepompen, die wel minder onderhevig zijn aan 

temperatuurschommelingen dan een lucht-water warmtepomp, zal het werkelijk rendement iets lager 

liggen dan het rendement van de pomp getest in een ideale laboratoriumomgeving. 

  Energieprijzen 

De energieprijzen gebruikt in deze studie zijn gemiddelde energieprijzen zonder rekening te houden met 

nacht- of dagtarief voor elektriciteit. Ook de jaarlijkse hoeveelheid elektriciteit en gas die gebruikt 

worden zijn bepalend voor kostprijs van energie. Bovendien heeft een Belgische gezin recht op 500 kWh 

(4 personen) (VREG, 2014) 

E-peil en premies 

Er zijn geen premies voor een verlaagd E-peil opgenomen in deze studie omdat de invloed van een 

verwarmingssysteem  op het E-peil afhankelijk is van de unieke karakteristieken van een woning en het 

systeem. Bijvoorbeeld in een woning met een hoge isolatiegraad zal het ventilatiesysteem meer moeten 

werken om de kwaliteit van de lucht te waarborgen. Hierdoor zal het  jaarlijkse primaire energieverbruik  

voor hulpinstallaties en ventilatie stijgen. Terwijl het jaarlijkse primaire energieverbruik voor 

verwarming net daalt door een betere isolatie.  

Emissiefactoren  

De jaarlijkse CO2 uitstootberekening is afhankelijk van de elektriciteitsmix die in deze studie constant 

blijft. Door meer decentrale energieopwekking van hernieuwbare energie kan deze mix veranderen de 

komende jaren, waardoor de CO2 uitstoot van een warmtepomp nog lager kan worden.  

15.3 Aanbevelingen voor verder onderzoek  

In de toekomst is het interessant om een gascondensatieketel en een warmtepompsysteem te 

vergelijken met een hybridesysteem die deze twee technologieën combineert in een lage 

energiewoning. Via verschillende regelalgoritmes zoals “CO2 optimaliserend” of “kostenbesparend” 

kunnen de voordelen van een gascondensatieketel gecombineerd worden met de voordelen van een 

warmtepomp.  

Verder zou het bijvoorbeeld interessant zijn om in bestaande lage energiewoningen dit onderzoek uit te 

voeren aan de hand van een longitudinaal onderzoek waarin de performantie dagelijks van de 

verwarmingssystemen gemeten wordt.  
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In dit onderzoek zijn de kosten niet opgenomen van een zonnecelinstallatie met batterijopslag. 

Wanneer deze technologie beschikbaar wordt op de markt lijkt het interessant om deze kosten ook te 

verwerken in de analyse. 
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Bijlagen 

Bijlage 1: De woningen  

De rijwoning 

 

 

 

Half open woning 
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Open woning 
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Bijlage 2: Gascondensatieketel 

Prijzen toestellen  

 

Prijzen toebehoren  

 

Prijzen voor de inbedrijfsstelling, gaskeuring en gasaansluiting  

 

Producent Type kW Prijs excl. BTW

Prijs incl. BTW 

(21%)

Weishaupt WTC 15-A 15 3.023€                     3.658€                  

Vaillant VC 146 14 2.122€                     2.568€                  

Vaillant VC 126 ecoTEC 12 1.344€                     1.626€                  

Innovens MCA15 15 2.325€                     2.813€                  

Viessmann Vitodens 300 W 11 3.024€                     3.659€                  

Viessmann Vitodens 222 F 13 2.911€                     3.522€                  

Viessmann  Vitodens 200 W 13 1.858€                     2.248€                  

Viessmann Vitodens  111 W 19 2.168€                     2.623€                  

Viessmann Vitodens 100 W 19 1.452€                     1.757€                  

2.247€                     2.719€                  Gemiddelde

Toebehoren Viessmann Weishaupt Vaillant De Dietrich 

Type
Vitodens 

200 W 
WTC 15-A VC 146 MCA15

kW 13 15 14 15

Gasdoorgangs-kraan  €               -    €              41  €               -    €               -   

Afstands-bediening  €            166  €            224  €              75  €            212 

Buitenvoeler  €               -    €              23  €               -    €              69 

Temperatuur-

regelaar
 €            166  €              37  €               -    €              41 

Wandsokkel  €              36  €              18  €               -    €              26 

hydraulisch 

toebehoren
 €              11  €            101  €            185  €              83 

Gasbuizen Kranen 

Beugels
 €               -    €               -    €            160  €               -   

Totaal toebehoren  €            379  €            443  €            420  €            431 

GEMIDDELDE excl 

BTW

GEMIDDELDE incl. 

BTW 21%

 €                                                                                       418 

 €                                                                                       506 

Extra
 Prijs excl. 

BTW 

 Prijs incl. 

BTW (21%) 

Gasaansluiting  €           207  €          250 

Gaskeuring  €           135  €          164 

Inbedrijfstelling  €           195  €          236 
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Totaal gemiddelde prijs gascondensatieketel  
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Bijlage 3: Lucht/water warmtepompen 

Prijzen, vermogen en rendement voor een rijwoning met K15 waarde  

 

Prijzen, vermogen en rendement voor een rijwoning met K25 en K40 waarde, 

een half open woning en  een open woning met K15 waarde 

 

Prijzen, vermogen en rendement voor een half  open woning en een open 

woning met K25 waarde 

 

Producent Type kW COP

Prijs excl. 

BTW 

Prijs incl. 

BTW (21%)

Viessmann Vitocal 222 S 3 / 5.486€           6.638€     

Viessmann Vitocal 242 S 3 / 5.486€           6.638€     

Viessmann Vitocal 200 S 3 3,3 4.399€           5.323€     

3,0 3,3 5.124€           6.200€     

Lucht/water (A2/W35)

GEMIDDELDE

Producent Type kW COP

Prijs excl. 

BTW 

Prijs incl. 

BTW (21%)

Viessmann Vitocal 222 S 5,6 / 5.900€           7.139€     

Viessmann Vitocal 242 S 5,6 / 7.089€           8.578€     

Viessmann Vitocal 200 S 5,6 3,24 4.813€           5.824€     

Vaillant GeoTHERM Plus  VWL 5,7 3,9 10.350€        12.524€   

Vaillant GeoTHERM VWL 5,7 3,9 8.700€           10.527€   

5,6 3,7 7.370€           8.918€     

Lucht/water (A2/W35)

GEMIDDELDE

Producent Type kW COP

Prijs excl. 

BTW 

Prijs incl. 

BTW (21%)

Viessmann Vitocal 222 S 7,5 / 8.282€           10.021€   

Viessmann Vitocal 242 S 7,5 / 9.498€           11.493€   

Viessmann Vitocal 200 S 7,5 3,79 6.458€           7.814€     

Vaillant GeoTHERM Plus  VWL 7,4 4 10.900€        13.189€   

Vaillant GeoTHERM VWL 7,4 4 9.200€           11.132€   

7,5 3,9 8.868€           10.730€   

Lucht/water (A2/W35)

GEMIDDELDE
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Prijzen, vermogen en rendement voor een half open en  open woning met K40 

waarde 

 

Overzicht gemiddelde prijzen toestellen per type woning  

 

Gemiddelde prijs toebehoren 

 

 Gemiddelde prijs inbedrijfsstelling 

 

 Totale gemiddelde prijs lucht/water warmtepomp per woning  

 

  

Producent Type kW COP

Prijs excl. 

BTW 

Prijs incl. 

BTW (21%)

Viessmann Vitocal 222 S 9 / 8.878€           10.742€   

Viessmann Vitocal 242 S 9 / 10.094€        12.214€   

Viessmann Vitocal 200 S 9 3,79 7.054€           8.535€     

Vaillant GeoTHERM Plus  VWL 9,6 3,9 11.050€        13.371€   

Vaillant GeoTHERM VWL 9,6 3,9 9.400€           11.374€   

9,2 3,9 9.295€           11.247€   GEMIDDELDE

Lucht/water (A2/W35)

Gemiddelde prijs lucht/water K40 K25 K15

Rijwoning 8.918€              8.918€              6.200€              

Halfopen 11.247€           10.730€           8.918€              

Open 11.247€           10.730€           8.918€              

Toebehoren Vaillant Viessmann De Dietrich Weishaupt

Type VWL s10/1 Vitocal 200 S ALEZIO WWP L9 A

Kw(a2/w35) 9,6 7,5 7,6 6,8

COP (a2/W35) 3,9 3,79 3,1 3,9

Warmtebron toebehoren 749€                 / 428€                 1.203€              

Toebehoren verwarming 1.050€              / / 2.504€              

Aanvullende toebehoren 519€                 2.800€              / 74€                    

Totaal toebehoren 2.318€              2.800€              428€                 3.781€              

GEMIDDELDE excl. BTW

GEMIDDELDE incl. BTW (21%)

2.332€                                                                                                       

2.821€                                                                                                       

Extra Vaillant Viessmann Die Dietrich Weishaupt

Inbedrijfsstelling 495€                 495€                 468€                 495€                 

GEMIDDELDE excl. BTW

GEMIDDELDE incl. BTW (21%)

488€                                                                                                          

591€                                                                                                          
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Bijlage 4:  Grond/water warmtepompen 

Prijzen, vermogen en rendement voor een rijwoning met K15, K25 en K40 

waarde, een halfopen woning  een open woning met K15 waarde 

 

Prijzen, vermogen en rendement voor een half open woning een K40 waarde 

en een half open en open woning met K25 waarde 

 

Producent Type kW COP Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW (21%)

Viessmann Vitocal 343G 5,9 4,7 9.291€               11.242€                                           

Viessmann Vitocal 333G 5,9 4,7 8.416€               10.183€                                           

Viessmann Vitocal 222 G 5,9 4,2 7.238€               8.758€                                             

Viessmann Vitocal 242 G 5,9 4,2 8.071€               9.766€                                             

Viessmann Vitocal 200 G 5,8 4,3 5.506€               6.662€                                             

Viessmann Vitocal 300 G 5,8 4,6 5.771€               6.983€                                             

Vaillant GeoTHERM plus VWS 6,1 4,7 6.170€               7.466€                                             

Vaillant GeoTHERM exclusiv  VWS 6,1 4,7 8.360€               10.116€                                           

Vaillant GeoTHERM VWS 6,1 4,7 5.630€               6.812€                                             

5,9 4,5 7.161€               8.665€                                             

Grond/water (B0/W35)

GEMIDDELDE

Producent Type kW COP Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW (21%)

Viessmann Vitocal 343G 7,9 4,7 9.708€               11.747€                                           

Viessmann Vitocal 333G 7,9 4,7 8.824€               10.677€                                           

Viessmann Vitocal 242 G 7,9 4,2 8.496€               10.280€                                           

Viessmann Vitocal 222 G 7,7 4,2 7.663€               9.272€                                             

Viessmann Vitocal 300 G 7,8 4,7 6.511€               7.878€                                             

Viessmann Vitocal 200 G 7,7 4,4 5.970€               7.224€                                             

Vaillant GeoTHERM plus VWS 7,8 4,7 6.540€               7.913€                                             

Vaillant GeoTHERM exclusiv  VWS 7,8 4,7 8.610€               10.418€                                           

Vaillant GeoTHERM VWS 7,8 4,7 5.990€               7.248€                                             

7,8 4,6 7.590€               9.184€                                             

Grond/water (B0/W35)

GEMIDDELDE
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Prijzen, vermogen en rendement voor een open woning met K40 waarde 

 

Gemiddelde prijzen toestellen inclusief BTW 

 

 Horizontale collector 
Berekening benodigd oppervlak:   

Geïnstalleerd vermogen x 25m²/kW x 1.2  (Vaillant, 2014) 

 

Prijzen collector en installatie  

 

 

Producent Type kW COP Prijs excl. BTW Prijs incl. BTW (21%)

Viessmann Vitocal 343G 10,3 4,7 10.291€             12.452€                                           

Viessmann Vitocal 333G 10,3 4,7 9.410€               11.386€                                           

Viessmann Vitocal 242 G 10 4,3 9.098€               11.009€                                           

Viessmann Vitocal 222 G 10 4,3 8.265€               10.001€                                           

Viessmann Vitocal 300 G 10 4,8 7.519€               9.098€                                             

Vaillant GeoTHERM plus VWS 10,9 4,9 6.900€               8.349€                                             

Vaillant GeoTHERM exclusiv  VWS 10,9 4,9 8.850€               10.709€                                           

Vaillant GeoTHERM VWS 10,9 4,9 6.160€               7.454€                                             

10,4 4,7 8.312€               10.057€                                           

Grond/water (B0/W35)

GEMIDDELDE

Gemiddelde 

prijs 
K40 K25 K15

Rijwoning 8.665€              8.665€         8.665€     

Halfopen 9.184€              8.665€         8.665€     

Open 10.057€           9.184€         8.665€     

Soort woning K40 K25 K15

Rijwoning 163,77 119,96 90,76

Halfopen 234,17 169,66 126,66

Open 257,76 184,33 135,38

Benodigde oppervlakte (m²)

Soort woning K40 K25 K15

Rijwoning 5.350€              3.919€              2.965€              

Halfopen 7.650€              5.543€              4.138€              

Open 8.421€              6.022€              4.423€              

Prijs plaatsing horizontaal capatatienet 27 €/m² inclusief BTW (21%)
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Totale gemiddelde prijs grond/water warmtepomp per woning inclusief BTW 

 

 Verticale collector 

Prijzen collector en installatie  

 

Totale gemiddelde prijs grond/water warmtepomp per woning inclusief 

geothermische studie van 302.5 euro en inclusief BTW.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemiddelde prijs Grond/water K40 K25 K15

Rijwoning 14.016€           12.584€           11.630€           

Halfopen 16.834€           14.208€           12.803€           

Open 18.478€           15.206€           13.088€           

Soort woning K40 K25 K15

Rijwoning 6.605€              4.838€              3.661€              

Halfopen 9.445€              6.843€              5.109€              

Open 10.396€           7.435€              5.460€              

Prijs verticale boring 1000 euro per kW inclusief BTW (21%)  
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Bijlage 5: Locatiegegevens Koksijde en Luik en Gent 

Koksijde: locatiegegevens 

 

 

Luik: locatiegegevens 
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Gent: locatiegegevens
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Bijlage 6: overzicht gebruikte rendement warmtepompen 

Gemiddelde COP en SPF voor de verschillende woningen bepaald aan de hand 

van het onderzoek van het IWT.  
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Bijlage 7: Overzicht jaarlijks verbruik en kosten 

Gascondensatieketel 

 

Warmtepomp 

 

Gemiddeld jaarlijkse verbruik per type woning 

 

 

  

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,06 €)

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,06€)

Verbruik (Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,06 €)

Rijwoning 11.700       702€               8.567              514€                   6.483                 389€                    

Half open 16.733       1.004€            12.117           727€                   9.050                 543€                    

Open 18.417       1.105€            13.167           790€                   9.683                 581€                    

Type woning

 K40  K25 K15  

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,20 €)

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,20 €)

Verbruik (Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

(0,20 €)

Lucht/water 3780 756€               2770 554€                   2420 484€                    

Grond/water verticaal 2520 504€               1845 369€                   1395 279€                    

Grond/water horizontaal 2770 554€               2025 405€                   1535 307€                    

Lucht/water 5070 1.014€            3675 735€                   2925 585€                    

Grond/water verticaal 3530 706€               2610 522€                   1950 390€                    

Grond/water horizontaal 3865 773€               2865 573€                   2140 428€                    

Lucht/water 5585 1.117€            3990 798€                   3130 626€                    

Grond/water verticaal 3800 760€               2775 555€                   2085 417€                    

Grond/water horizontaal 4155 831€               3040 608€                   2290 458€                    

Rijwoning

Half open

Open

Type woning Type pomp

 K40  K25 K15  

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

Verbruik 

(Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 
Verbruik (Kwh)

 jaarlijkse 

verbruikskost 

Gascondensatie 15.617       937€               11.283           677€                   8.406                 504€                    

lucht/water 4.812         962€               3.478              696€                   2.825                 565€                    

Grond/water (V) 3.283         657€               2.410              482€                   1.810                 362€                    

Grond/water (H) 3.597         719€               2.643              529€                   1.988                 398€                    

verwarming 
 K40  K25 K15  
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Bijlage 8: Overzicht hypothecaire lening met vaste rentevoet (maximum 

200 000 euro en 20-25 jaar) 

 

 

 

  

Bank Rente Bedrag
Periode 

(jaar)

KBC 3,70% 141.000€         20

KBC 3,39% 113.000€         20

KBC 3,00% 175.000€         20

BNP Paribas 2,97% 110.000€         20

AXA 3,18% 200.000€         20

BNP Paribas 3,40% 142.000€         20

ING 3,10% 200.000€         20

Axa 3,30% 198.000€         25

DVV 4,04% 200.000€         25

Record Bank 4,20% 140.000€         25

BNP Paribas 3,88% 124.000€         25

ING 3,40% 130.000€         25

BKCP 3,71% 113.000€         25

BKCP 3,79% 140.000€         25

BNP Paribas 3,58% 130.000€         25

Argenta 4,65% 140.000€         25

Fintro 3,58% 140.000€         25

ING 3,75% 140.000€         25

BNP Paribas 3,67% 160.000€         25

Gemiddelde 3,59% 149.263€         23,2
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Bijlage 9: Kasstromen 

Rijwoning: Gebruikte invoergegevens 

 

Verwarmd vloeroppervlak 182 m²

warmtelast K15 16,62 W/m²

warmtelast K25 21,97 W/m²

warmtelast K40 29,99 W/m²

Rendement gascondensatieketel 97%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K15 260%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K25 300%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K40 300%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 410%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 410%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 410%

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K15 3 kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K25 5,6 kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K40 5,6 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 5,9 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 5,9 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 5,9 kW

Prijs elektriciteit 0.20 €/kwh

Prijs gas 0.06 €/kWh

Rijwoning/ installatie karakteristieken
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Vergelijking gascondensatieketel en lucht/water warmtepomp 

K15 

  

K25 

  

Financiele parameters: (A2/W35) Rijwoning K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 9.612€              

Increment initiële investering 5.604€              

Schuld 3.587€              

Eigen vermogen 2.017€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 254€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Rijwoning K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 389€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 484€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 95€                    

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 254€                  

Jaarlijkse kastroom -346€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -7.172€             

Financiele parameters: (A2/W35) Rijwoning K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.330€            

Increment initiële investering 8.322€              

Schuld 5.326€              

Eigen vermogen 2.996€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Rijwoning K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 514€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 554€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 40€                    

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Jaarlijkse kastroom -415€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -9.173€            
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K40 

  

Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (verticaal) 

K15 

  

Financiele parameters: (A2/W35) Rijwoning K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.330€             

Increment initiële investering 8.322€               

Schuld 5.326€               

Eigen vermogen 2.996€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Rijwoning K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 702€                   

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 756€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 54€                     

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                   

Jaarlijkse kastroom -429€                 

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -9.390€              

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Rijwoning K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.628€            

Increment initiële investering 8.620€              

Schuld 5.517€              

Eigen vermogen 3.103€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 391€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Rijwoning K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 389€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 279€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -110€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 391€                  

Jaarlijkse kastroom -278€                

Simple terugverdientijd 76,6€                 

Netto contante waarde -7.256€             
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K25 

  

K40 

  

 

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Rijwoning K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 13.806€            

Increment initiële investering 9.798€              

Schuld 6.271€              

Eigen vermogen 3.527€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 445€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Rijwoning K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 514€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 369€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -145€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 445€                  

Jaarlijkse kastroom -297€                

Simple terugverdientijd 66,3  jaar

Netto contante waarde -7.951€            

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Rijwoning K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 15.573€             

Increment initiële investering 11.565€             

Schuld 7.402€               

Eigen vermogen 4.163€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 525€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Rijwoning K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 702€                   

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 504€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -198€                 

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 525€                   

Jaarlijkse kastroom -324€                 

Simple terugverdientijd 57,7€                  

Netto contante waarde -8.995€              
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Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (horizontaal) 

K15 

  

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Rijwoning K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 11.630€            

Increment initiële investering 7.622€              

Schuld 4.878€              

Eigen vermogen 2.744€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 346€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Rijwoning K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 389€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 307€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -82€                   

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 346€                  

Jaarlijkse kastroom -261€                

Simple terugverdientijd 89,4 jaar

Netto contante waarde -6.628€             
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K25 

  

K40 

  

  

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Rijwoning K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.584€            

Increment initiële investering 8.576€              

Schuld 5.489€              

Eigen vermogen 3.087€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 389€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Rijwoning K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 514€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 405€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -109€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 389€                  

Jaarlijkse kastroom -277€                

Simple terugverdientijd 76,8 jaar

Netto contante waarde -7.222€            

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Rijwoning K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.016€             

Increment initiële investering 10.008€             

Schuld 6.405€               

Eigen vermogen 3.603€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 454€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Rijwoning K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 702€                   

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 554€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -148€                 

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 454€                   

Jaarlijkse kastroom -303€                 

Simple terugverdientijd 66,1 jaar

Netto contante waarde -8.115€              
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Half open woning: Gebruikte invoergegevens 

 

Verwarmd vloeroppervlak 199,38 m²

warmtelast K15 21,18 W/m²

warmtelast K25 28,36 W/m²

warmtelast K40 39,15 W/m²

Rendement gascondensatieketel 97%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K15 300%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K25 320%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K40 320%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 460%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 410%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 410%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 420%

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K15 5,6 kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K25 7,5kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K40 9,2 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 7,8 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 5,9 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 5,9 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 7,8kW

Prijs elektriciteit 0.20 €/kwh

Prijs gas 0.06 €/kWh

Half open woning/ installatie karakteristieken
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Vergelijking gascondensatieketel en lucht/water warmtepomp 

K15 

  

K25 

  

Financiele parameters: (A2/W35) Half open  K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.330€            

Increment initiële investering 8.322€              

Schuld 3.587€              

Eigen vermogen 2.017€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Half open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 543€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 585€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 42€                    

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Jaarlijkse kastroom -417€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -9.206€             

Financiele parameters: (A2/W35) Half open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.142€            

Increment initiële investering 10.134€            

Schuld 6.486€              

Eigen vermogen 3.648€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 460€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Half open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 727€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 735€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 8€                      

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 460€                  

Jaarlijkse kastroom -465€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -10.567€          
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K40 

  

Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (verticaal) 

K15 

  

Financiele parameters: (A2/W35) Half open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.659€             

Increment initiële investering 10.651€             

Schuld 6.817€               

Eigen vermogen 3.834€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 484€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Half open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.004€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 1.014€               

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 10€                     

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 484€                   

Jaarlijkse kastroom -491€                 

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -11.146€           

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Half open K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.076€            

Increment initiële investering 10.068€            

Schuld 6.444€              

Eigen vermogen 3.624€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 457€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Half open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 543€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 390€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -153€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 457€                  

Jaarlijkse kastroom -301€                

Simple terugverdientijd 64,6 jaar

Netto contante waarde -8.110€             
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K25 

  

K40  

  

 

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Half open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 15.811€            

Increment initiële investering 11.803€            

Schuld 7.554€              

Eigen vermogen 4.249€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 536€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Half open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 727€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 522€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -205€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 536€                  

Jaarlijkse kastroom -328€                

Simple terugverdientijd 56,8  jaar

Netto contante waarde -9.136€            

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Half open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 18.931€             

Increment initiële investering 14.923€             

Schuld 9.551€               

Eigen vermogen 5.372€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 677€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Half open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.004€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 706€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -298€                 

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 677€                   

Jaarlijkse kastroom -376€                 

Simple terugverdientijd 49,5€                  

Netto contante waarde -10.975€           
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Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (horizontaal) 

K15 

  

K25 

  

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Half open K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.803€            

Increment initiële investering 8.795€              

Schuld 5.629€              

Eigen vermogen 3.166€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 399€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Half open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 543€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 428€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -115€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 399€                  

Jaarlijkse kastroom -281€                

Simple terugverdientijd 74,7  jaar

Netto contante waarde -7.358€             

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Half open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.208€            

Increment initiële investering 10.200€            

Schuld 6.528€              

Eigen vermogen 3.672€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 463€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Half open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 727€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 573€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -154€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 463€                  

Jaarlijkse kastroom -306€                

Simple terugverdientijd 65,1 jaar

Netto contante waarde -8.324€            
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K40 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Half open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 16.834€             

Increment initiële investering 12.826€             

Schuld 8.209€               

Eigen vermogen 4.617€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 582€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Half open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.004€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 773€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -231€                 

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 582€                   

Jaarlijkse kastroom -348€                 

Simple terugverdientijd 54,8 jaar

Netto contante waarde -9.803€              
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Open  woning: Gebruikte invoergegevens 

 

 

Verwarmd vloeroppervlak 247 m²

warmtelast K15 18,28 W/m²

warmtelast K25 24,88 W/m²

warmtelast K40 34,79 W/m²

Rendement gascondensatieketel 97%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K15 300%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K25 320%

Rendement  (A2/W35) warmtepomp K40 320%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 450%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 460%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 470%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 410%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 420%

Rendement  (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 430%

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K15 5,6 kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K25 7,5 kW

Vermogen (A2/W35) warmtepomp K40 9,2 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (v) 5,9 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K25 (v) 7,8 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K40 (v) 10,1 kW

Vermogen  (BO/W35) warmtepomp K15 (h) 5,9 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K25 (h) 7,8 kW

Vermogen (BO/W35) warmtepomp K40 (h) 10,1 kW

Prijs elektriciteit 0.20 €/kwh

Prijs gas 0.06 €/kWh

Open woning/ installatie karakteristieken
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Vergelijking gascondensatieketel en lucht/water warmtepomp 

K15 

  

K25 

  

Financiele parameters: (A2/W35) Open K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 12.330€            

Increment initiële investering 8.322€              

Schuld 3.587€              

Eigen vermogen 2.017€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 581€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 626€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 45€                    

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 378€                  

Jaarlijkse kastroom -420€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -9.250€             

Financiele parameters: (A2/W35) Open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.142€            

Increment initiële investering 10.134€            

Schuld 6.486€              

Eigen vermogen 3.648€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 460€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) Open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 790€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 798€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 8€                      

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 460€                  

Jaarlijkse kastroom -465€                

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -10.577€          
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K40 

  

Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (verticaal) 

K15 

  

Financiele parameters: (A2/W35) open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.659€             

Increment initiële investering 10.651€             

Schuld 6.817€               

Eigen vermogen 3.834€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 484€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (A2/W35) open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.105€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 1.117€               

Increment jaarlijkse verbuikerskosten 12€                     

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 484€                   

Jaarlijkse kastroom -493€                 

Simpele Terugverdientijd /

Netto contante waarde -11.162€           

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Open K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 14.428€            

Increment initiële investering 10.420€            

Schuld 6.669€              

Eigen vermogen 3.751€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 473€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 581€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 417€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -164€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 473€                  

Jaarlijkse kastroom -306€                

Simple terugverdientijd 62,2 jaar

Netto contante waarde -8.317€             
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K25 

  

K40 

  

Financiele parameters: (B0/W35) (v) Open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 16.921€            

Increment initiële investering 12.913€            

Schuld 8.264€              

Eigen vermogen 4.649€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 586€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) Open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 790€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 555€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -235€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 586€                  

Jaarlijkse kastroom -348€                

Simple terugverdientijd 54,3  jaar

Netto contante waarde -9.838€            

Financiele parameters: (B0/W35) (v) open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 20.756€             

Increment initiële investering 16.748€             

Schuld 10.719€             

Eigen vermogen 6.029€               

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 760€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (v) open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.105€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 760€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -345€                 

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 760€                   

Jaarlijkse kastroom -412€                 

Simple terugverdientijd 48, 2 jaar

Netto contante waarde -12.172€           
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Vergelijking gascondensatieketel en grond/water warmtepomp (horizontaal) 

K15 

  

K25 

  

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Open K15

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 13.088€            

Increment initiële investering 9.080€              

Schuld 5.811€              

Eigen vermogen 3.269€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 412€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Open K15

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87,0€                 

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90,0€                 

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 581€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 458€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -123€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 412€                  

Jaarlijkse kastroom -286€                

Simple terugverdientijd 72,2  jaar

Netto contante waarde -7.535€             

Financiele parameters: (B0/W35) (h) Open K25

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€              

Initiële investeringskost  warmtepomp 15.206€            

Increment initiële investering 11.198€            

Schuld 7.167€              

Eigen vermogen 4.031€              

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 508€                  

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) Open K25

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                    

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                    

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                 

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 790€                  

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 608€                  

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -182€                

Jaarlijkse aflossing kapitaal + rente 508€                  

Jaarlijkse kastroom -323€                

Simple terugverdientijd 60,6 jaar

Netto contante waarde -8.848€            
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K40 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiele parameters: (B0/W35) (h) open  K40

Discontovoet 3%

Rentevoet lening 3.59%

Termijn lening 20 jaar

Projectduur 20 jaar

Schuldratio 64%

Initiële investeringskost gascondensatieketel 4.008€               

Initiële investeringskost  warmtepomp 18.478€             

Increment initiële investering 14.470€             

Schuld 9.261€               

Eigen vermogen 5.209€               

Jaarlijkse aflossing rente 657€                   

Kasstromen en kasopbrengsten:   (BO/W35) (h) open  K40

Jaarlijkse onderhoudskosten warmtepomp 87€                     

Jaarlijkse onderhoudskosten gascondensatieketel 90€                     

Increment jaarlijkse onderhoudskosten -3,0€                  

Jaarlijkse verbruikskosten gascondensatiektetel 1.105€               

Jaarlijkse verbruikskosten warmtepomp 831€                   

Increment jaarlijkse verbuikerskosten -274€                 

Jaarlijkse aflossing rente 657€                   

Jaarlijkse kastroom -380€                 

Simple terugverdientijd 52,2 jaar

Netto contante waarde -10.865€           
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Bijlage 10: Primair energieverbruik  

Gascondensatieketel  

 

Gascondensatieketel primair energieverbruik 

 1 Watt=  1 Joule per seconde  

 Wh= 3600 J/s 

 1 kWh=3600 000 J/s 

 PE- kentgetal =1.07 (afgerond)  

 Giga= 10^9 

 

Warmtepomp verbruik 

 

Warmtepomp primair energieverbruik 

 1 Watt=  1 Joule per seconde  

 Wh= 3600 J/s 

 1 kWh=3600 000 J/s 

 PE- kengetal= 2.5 

 Giga= 10^9 

 K40  K25 K15  
Verbruik 

(Kwh)

Verbruik 

(Kwh)

Verbruik 

(Kwh)

Rijwoning 11.700     8.567        6.483        

Half open 16.733     12.117     9.050        

Open 18.417     13.167     9.683        

Type woning

 K40  K25 K15  

GJ GJ GJ

Rijwoning 38,03 27,85 21,08

Half open 54,40 39,39 29,42

Open 59,87 42,80 31,48

Type woning

 K40  K25 K15  
Verbruik 

(Kwh)

Verbruik 

(Kwh)

Verbruik 

(Kwh)

Lucht/water 3780 2770 2420

Grond/water verticaal 2520 1845 1395

Grond/water horizontaal 2770 2025 1535

Lucht/water 5070 3675 2925

Grond/water verticaal 3530 2610 1950

Grond/water horizontaal 3865 2865 2140

Lucht/water 5585 3990 3130

Grond/water verticaal 3800 2775 2085

Grond/water horizontaal 4155 3040 2290

Half open

Open

Type woning Type pomp

Rijwoning
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 K40  K25 K15  

GJ GJ GJ

Lucht/water 34,02 24,93 21,78

Grond/water verticaal 22,68 16,61 12,56

Grond/water horizontaal 24,93 18,23 13,82

Lucht/water 45,63 33,08 26,33

Grond/water verticaal 31,77 23,49 17,55

Grond/water horizontaal 34,79 25,79 19,26

Lucht/water 50,27 35,91 28,17

Grond/water verticaal 34,20 24,98 18,77

Grond/water horizontaal 37,40 27,36 20,61

Type woning Type pomp

Rijwoning

Half open

Open
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Bijlage 11: CO2 uitstoot 

Gascondensatieketel  

 

Warmtepomp 

 

 

 

 

 

 

 

 K40  K25 K15  

kg CO2 kg CO2 kg CO2

Rijwoning 2123 1555 1176

Half open 3036 2199 1642

Open 3342 2389 1757

Type woning

 K40  K25 K15  

kg CO2 kg CO2 kg CO2

Lucht/water 1520 1114 973

Grond/water verticaal 1013 742 561

Grond/water horizontaal 1114 814 617

Lucht/water 2038 1477 1176

Grond/water verticaal 1419 1049 784

Grond/water horizontaal 1554 1152 860

Lucht/water 2245 1604 1258

Grond/water verticaal 1528 1116 838

Grond/water horizontaal 1670 1222 921

Half open

Open

Type woning Type pomp

Rijwoning



118 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



119 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


