
Onze samenleving staat vandaag voor een drievoudige uitdaging: de CO2-uitstoot verminderen, de ener-
gie-efficiëntie verhogen én de energiefactuur in toom houden. Eén mirakeloplossing voor al deze uitda-
gingen bestaat niet. Sterker nog, een samenleving die enkel zou inzetten op één oplossing, haalt haar 

doelstellingen nooit. Daarom zijn we ervan overtuigd dat hybride warmtepompen een belangrijke plaats 
zullen innemen op de weg naar betaalbare, beschikbare en klimaatvriendelijke energievoorziening. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. INLEIDING

Een van de belangrijkste sleutels tot een klimaatneutrale toekomst ligt in onze gebouwen. In België 
zijn ze verantwoordelijk voor 28% van de huidige CO2-uitstoot. Europa stuurt dus terecht aan op een 
drastische vermindering van de energieconsumptie en CO2-uitstoot van gebouwen. De 40% reductie 
uit het Nationaal Energie- en Klimaatplan 2021-2030 is intussen achterhaald, want het Europese ‘Fit for 
55’ schroeft de inspanningen, ook inzake woningen, aanzienlijk op. Die doelstellingen zijn slechts een 
tussenstap naar de klimaatneutrale samenleving die de Europese Unie tegen 2050 nastreeft. 

Willen we die ambitie waarmaken met het verouderde gebouwenpark in België, dan moeten we jaarlijks 
meer dan 3% van onze gebouwen renoveren. Ondanks de vele initiatieven van de federale en gewes-
telijke overheden, blijven we vandaag ver onder die renovatiegraad. Bestaande huizen massaal met 
energiezuinige warmtepompen uitrusten is een goede oplossing op papier, maar vraagt in de praktijk 
verregaande energetische renovaties. En die zijn voor veel burgers financieel te hoog gegrepen, nog 
meer in deze economisch onzekere tijden. 

Massaal overstappen op warmtepompen zal bovendien grote investeringen in het elektriciteitsnet vra-
gen. Op Europees niveau wordt de nood aan investeringen in het distributienet tegen 2030 geschat op 
400 miljard EUR.1 Ook voor andere zuinige verwarmingsoplossingen zoals warmtenetten, zullen er stevi-
ge investeringen nodig zijn. Ze zullen bijdragen tot de verduurzaming van onze verwarming, maar vragen 
tijd en intensieve infrastructuurwerken. 

Warmtepompen en warmtenetten zijn een deel van de oplossing, maar laten veel huizen en hun inwo-
ners vandaag nog in de kou. Ook een hybride warmtepomp is geen “one size fits all”-mirakeloplossing. 
Het zet wel heel wat meer deuren open voor een betaalbare energiezuinige woning. Het vraagt niet 
dezelfde verregaande renovatie als voor een systeem dat enkel op een warmtepomp draait. Het maakt 
gebruik van de bestaande infrastructuur en draagt bij tot het evenwicht van het elektriciteitsnet. 

1  Euractiv, 2022, Europe’s electricity industry calls for €400bn investment in distribution grids
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Met andere woorden: iedereen wint erbij dat hybride warmtepompen meegenomen worden in het ver-
warmingsbeleid. Niet ter vervanging van andere duurzame oplossingen, maar als aanvulling, zodat we 
met meer mensen en sneller de transitie kunnen doorvoeren.

 
WAT IS EEN HYBRIDE WARMTEPOMP?

Een systeem waarbij een elektrisch aangedreven warmtepomp op maat van de woning, 
samenwerkt met een verwarmingsketel op gas of stookolie om een huis en eventueel ook 
het sanitair water te verwarmen. Afhankelijk van de buitentemperatuur, de gevraagde warmte 
en rekening houdend met energieprijzen en CO2-uitstoot, zal een intelligent beheerssysteem 
beide of een van beide warmtebronnen aanspreken. 

Je kan op twee manieren, vrij eenvoudig en snel hybride verwarmen: door een warmtepomp 
toe te voegen aan een bestaande ketel of door warmtepomp en verwarmingsketel samen te 
installeren.

Een hybride warmtepomp is geschikt voor een ruim aantal woningtypes, en in het bijzonder 
de woningen met energielabel C, D en lager en is in die zin complementair aan de volledig 
elektrische warmtepompen voor de woningen met energielabel A & B.

2. DE ENERGIETRANSITIE: SNELLER, GOEDKOPER EN BETER

Als we alle woningen in België tegen 2050 CO2-neutraal willen maken, moeten we vanaf vandaag jaar-
lijks zo’n 85.000 woningen ingrijpend renoveren. Dat is een verdrievoudiging van de renovatiegraad van 
vandaag: onmogelijk te realiseren voor de bouwsector, onmogelijk te betalen voor alle huiseigenaars. 

Europees onderzoek heeft uitgewezen dat financiële overwegingen een belangrijke drempel zijn om over te 
gaan tot renovaties: 78% van de Europeanen wil geen lening aangaan (voor renovaties), 74% oordeelt dat 
renovaties te duur zijn. Van diegenen die wel overgaan tot diepgaande renovaties, heeft 72% het met eigen 
spaargeld gefinancierd. Slechts 18% ging een commerciële lening aan, 8% ging dan weer lenen bij vrien-
den en familie.2 De overgrote meerderheid van de burgers wacht dus totdat ze over de nodige middelen 
beschikt voor ze overgaat tot diepgaande renovaties. En dat wachten zou wel eens zeer lang kunnen duren. 
Embuild Vlaanderen heeft berekend dat, om van energielabel E naar A te gaan, een rijwoning renoveren 
70.500 EURO kost, een halfopen woning 82.500 EUR en een open woning 103.500 EUR.3

2  European Commission (2019). Comprehensive study of energy renovation activities and the uptake of nearly zero-energy buildings in the EU,      
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1.final_report.pdf

3 https://www.tijd.be/netto/analyse/energie/energetisch-renoveren-hoever-komt-u-met-10-000-50-000-en-100-000-euro/10368101.html 
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Een hybride warmtepomp geeft aan een grote groep gezinnen de mogelijkheid om een eerste en betaal-
bare stap te zetten naar een onmiddellijke verduurzaming van zijn energieverbruik. Het sluit daarenboven 
bijkomende inspanningen (isolatie, zonnepanelen, etc.) niet uit. Deze gezinnen verduurzamen in een eer-
ste stap een aanzienlijk deel van hun verwarmingsnoden door gebruik te maken van hernieuwbare energie 
uit omgevingslucht en behouden de mogelijkheid om aanvullend gebruik te maken van een brandstof bij 
te koude weersomstandigheden of elektriciteitspieken, wat ook voordelen heeft voor ons elektriciteitsnet.

Met de inzet van hybride warmtepompen wint iedereen: de gezinnen, de overheid en het klimaat.

2.1. De burger investeert op het tempo van zijn eigen financiële draagkracht

Een doorgedreven renovatie van een woning komt vaak met een stevig prijskaartje. Wie voor een 
warmtepomp kiest, moet bovendien grote aanpassingen doorvoeren of zelfs een gloednieuw ver-
warmingssysteem installeren.  Zo’n 85% van het Belgische gebouwenpark kan vandaag niet over-
schakelen op een vol-elektrische warmtepomp zonder bijkomende maatregelen, die duur en ingrij-
pend zijn.

Wie kiest voor een hybride warmtepomp hoeft die zware renovatie niet meteen te doen. Zo’n sys-
teem werkt ook met klassieke radiatoren. Dat maakt dat er een pak meer gezinnen en huizen in 
aanmerking komen voor een energie- en kostenbesparend systeem. 

Uit een grootschalig onderzoek in Nederland, in ruim 450 woningen, blijkt dat een hybride warm-
tepomp de kosten, het verbruik en de uitstoot in een versneld tempo doet dalen: de warmtepomp 
stond gemiddeld in voor 68% van de warmtebehoefte, de CO2-uitstoot zakte met 25% en de 
inwoners bespaarden zo’n 300 EUR per jaar.4 Met de huidige Belgische elektriciteitsmix zou die 
CO2-uitstoot in één klap dalen met 35%, het verbruik met 1.395 m3.

Die korte termijnbesparing maakt bijkomende investeringen in een later stadium mogelijk, op het 
financiële ritme van de burger. Met bijkomende isolatie daalt de CO2-uitstoot verder, met fotovoltaï-
sche panelen daalt het elektriciteitsverbruik op het net. De geleidelijke vergroening van gas (biome-
thaan, biopropaan, waterstof, renewable DME5) en stookolie (biofuels, e-fuels) zal ertoe bijdragen 
dat de woning klimaatneutraal wordt.

2.2. De energietransitie versnellen en de infrastructuurkosten onder controle houden

Een hybride warmtesysteem verlaagt dus voor vele gezinnen de drempel om hun woning op de 
korte termijn duurzamer te maken. Samen met de gezinnen die duurzaam bouwen en verbouwen, 
zullen we er zo sneller in slagen om de ambitieuze Europese Klimaatdoelstellingen waar te maken. 
Bovendien zonder een lock-in te creëren die een verdere verduurzaming van het woningenbestand 
zou tegenhouden.

4  https://www.installatiemonitor.nl/wp-content/uploads/2022/02/Eindrapportage-Installatiemonitor-v2.1.pdf 
5  Hernieuwbaar dimethylether, een synthetische brandstof

-300 €-35% -1.395 m3
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Uit onderzoek blijkt dat een gezin dat overstapt van een verwarming op aardgas of stookolie naar een 
hybride warmtepomp, haar CO2-uitstoot in één klap ziet dalen met zo’n 35%6 en meer, op basis van 
de huidige energiemix. Als datzelfde gezin bovendien fotovoltaïsche panelen installeert om het elek-
triciteitsverbruik van de hybride warmtepomp te voeden, dan zal die CO2-uitstoot nog lager uitvallen. 

Met hybride warmtepompen blijven we gebruik maken van de bestaande en wijdverbreide netin-
frastructuur voor elektriciteit en gas, kunnen we de extra investeringen in een versterking van het 
distributienet – door de distributienetbeheerders geschat op 6 miljard EUR in de volgende 10 jaar7 
– milderen of helpen spreiden in de tijd. 

2.3. Het netevenwicht wordt beter beschermd

Zoals hierboven aangegeven, zorgt de doorgedreven elektrificatie van onze energiebehoeften inza-
ke mobiliteit en verwarming ervoor dat de transmissie- en distributienetbeheerders versneld moe-
ten gaan investeren in een versterking van de infrastructuur en in flexibiliteitsmechanismen. 

Om de elektriciteitspieken af te vlakken, wordt er onder meer gekeken naar de mogelijkheden om 
batterijen van elektrische auto’s in te schakelen. Ook hybride warmtepompen kunnen bijdragen tot 
die zogenaamde ‘balancing’, omdat slimme metertechnologie prijssignalen kan geven en de hybri-
de warmtepomp automatisch kan doen overschakelen op de ketel tijdens netpieken. In vergelijking 
met volledig elektrische warmtepompen, kan het gebruik van hybride warmtepompen de piekvraag 
zo goed als halveren. 8

In haar Energie- en Klimaatplan 2021-2030 onderkent de Vlaamse Regering trouwens dat een 
meer flexibele benadering van warmtepompen noodzakelijk is om de integratie ervan op het 
elektriciteitsnet te verbeteren en meer gezinnen aan te zetten om er een te installeren.9

3. HOE BR
4. 
5. 

6  Projectie a.d.h.v. huidige Belgische energiemix voor elektriciteitsconsumptie en resultaten in Nederland: www.installatiemonitor.nl
7  https://over.fluvius.be/sites/fluvius/files/2022-06/investeringsplan-2023-2032.pdf en projectie voor Wallonië
8  De warmtepompen zijn uitgerust met een weerstand, die bij hybride warmtepompen niet geactiveerd wordt tijdens winterpieken.
9  NEKP 2021-2030, pag. 86
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Versnelling verduurzaming d.m.v. hybride warmtepompen.
Verdere isolatie en innovatie zorgt ervoor dat een deel van de woningen klaar is om over te schakelen op all-electric.
Goed geïsoleerde woningen schakelen over op all-electric. Deel van de woningen blijft hybride met groengas 
afhankelijk van de situatie.
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6. BRENGT DE OVERHEID DIE STILLE REVOLUTIE TOT STAND?

Als we de ruim 1 miljoen woningen tussen de 10 en 40 jaar oud, met een EPC-label C en D, met een 
hybride warmtepomp zouden uitrusten, besparen we 1.430 kton CO2 per jaar.10

Die doelstelling halen, vergt een aantal concrete beleidsdaden, zodat burgers, fabrikanten, installateurs 
en distributienetbeheerders de juiste signalen krijgen om de energietransitie mee vorm te geven. 

1. Een duidelijk wettelijk kader
- Een duidelijke definitie van wat het vermogen van een hybride warmtepomp moet zijn, m.a.w. een 

systeem waarbij een warmtepomp een minimum aandeel van de verwarmingsnoden op zich neemt.

2. Faciliteren 
- Een adequate integratie van hybride systemen in de berekeningsmethodes voor verwarming, ener-

gie-efficiëntie en energieprestaties van gebouwen, door middel van rendementseisen (EPB/EPC).
- Een harmonisatie van de regelgeving en vereisten voor kwalificatie van technici in alle gewesten, 

zodat installatie van hybride warmtepompen eenvoudiger wordt. 
- De bijscholing van installateurs ondersteunen, zodat zij de juiste technologie kunnen aanbeve-

len, naargelang de situatie van elke woning.
- Via de distributienetbeheerders de uitrol van slimme metertechnologie versnellen, zodat ener-

gieleveranciers dynamische tarieven kunnen hanteren en de consumenten stimuleren om hun 
consumptie te flexibiliseren.

3. Stimuleren
- Promotie en financiële ondersteuning (premies) van hybride warmtepompen bij vervanging en 

renovatie, die equivalent is aan vol-elektrische warmtepompen.
- Stimuleren van de ontwikkeling van de markt van bio- en synthetische brandstoffen, zoals bio-

methaan, biopropaan, renewable DME, HVO, waterstof etc.
- Faciliteren van ‘Heat as a service’ voor de prefinanciering van hybride warmtepompen, zoals 

ESCO’s. Een zogenaamde Energy Service Company (ESCO) investeert in plaats van de wonin-
geigenaar in een hybride verwarmingssysteem en verdient die investering terug door het verschil 
tussen de met de eigenaar afgesproken gebruikskost en de verbruiksbesparing. Nadat de ESCO 
zijn investering heeft terugverdiend, behoort de installatie toe aan de eigenaar. 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Het Hybrid Heat Pump Platform verenigt een ruim aantal actoren in de Belgische verwarmings-
sector, gaande van producenten van warmtepompen, over installateurs en opleidingscentra tot 
netbeheerders en brandstofverdelers. Zij beschouwen hybride warmtepompen als één van de 
oplossingen om de energietransitie van België en de verwarming van bestaande gebouwen in 
het bijzonder, op een betaalbare en haalbare manier te versnellen.

10   Uitgaand van enkel aardgasgebruik en een gemiddeld jaarlijks verbruik van 17.000 kWh per woning (bron: CREG). Aangezien een deel van 
die woningen ook verwarmen met propaan of stookolie ligt de reële CO2 besparing hoger.

BteCH
Belgian Technology Center for Cooling & Hea�ng
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Voordelen voor 
infrastructuur

Voordelen voor
klimaat

Doorgedreven elektrificatie zet de 
netten onder druk. Tijdens netpieken 

kunnen hybride systemen via 
slimme metertechnologie de hybride 

warmtepomp automatisch doen 
overschakelen op de ketel.

Voordelen voor 
consumenten

Een hybride warmtepomp vraagt 
niet dezelfde dure aanpassingen 
die een warmtepomp vereisen. 
Het verlaagt dus de drempel 
voor mensen die hun woning 

duurzamer willen maken.

Met hybride warmtepompen 
verlagen we de CO2-uitstoot 

onmiddellijk zonder een lock-in 
te creëren.

De uitrol van hybride 
warmtepompen ondersteunen 
door het harmoniseren van de 
regelgeving over de gewesten.

DUURZAAMHEID BETAALBAARHEID ENERGIE-EFFICIËNTIE

Een duidelijke wettelijke 
definitie van wat een hybride 
warmtepomp moet zijn: een 

systeem waarbij een warmtepomp 
een minimum aandeel van de 

verwarmingsnoden  
op zich neemt. 

Premies voor hybride 
warmtesystemen uitwerken,  

de ontwikkeling van bio-  
en synthetische brandstoffen, 

faciliteren van  
‘‘Heat as a service’’.

HYBRIDE WARMTEPOMP IS DEEL VAN DE OPLOSSING

DE
UITDAGING

DE
OPLOSSING


