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Veranderingen energielijst 2023
M.b.t. koeling en warmtepomp 

Sparkling Projects
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Programma 
Deel 1: Koeling

• Belangrijke eisen EIA

• Soorten meldingen 

• Belangrijkste veranderingen op de 

energielijst 2023

• Vragen supermarkt

• Vragen WTW

• Overig 

Deel 2: Warmtepomp

• Mogelijke subsidies

• EIA

• SDE++

• ISDE

• SVVE

• SAH 

• Overig 
Koeling en warmtepomp
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Deel 1: Koeling 

Sparkling Projects
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Belangrijke eisen EIA 

• Melden op belastingentiteit in overleg klant

• Melden binnen 3 maanden na overeenkomst (ook mondeling)

• Voorbereidende kosten bij eerste melding

• Voortbrengingskosten per kwartaal

• Meerwerken binnen 3 maanden melden  

Koeling en warmtepomp
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Soorten meldingen 

• Specifiek bedrijfsmiddel (code/wettekst)

- o.a. Energiezuinige koelinstallatie (natuurlijke koudemiddelen)
• Generiek omschreven bedrijfsmiddelen (excl. Specifiek)

• Pakket aan bedrijfsmiddelen (energielabelsprong)

• Energieadvies 

Koeling en warmtepomp
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Belangrijkste wijzigingen 2023  (1/2)

• Koelinstallaties groter dan 100 kW moeten worden 

voorzien van een warmteterugwinsysteem.

• Transkritische CO2 koelinstallaties voor 

supermarkten dienen voorzien te zijn van minimaal één 

parallelle compressor én warmteterugwinningsysteem

Koeling en warmtepomp
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Belangrijkste wijzigingen 2023  (2/2)

Koeling en warmtepomp

Aardgas 2022 2023

0-170.000 m3 €0,58 €1,52 (262%)

170.000-1.000.000 m3 €0,30 €1,20 (400%)

1 mln – 10 mln m3 €0,24 €1,10 (458%)

> 10 mln m3 €0,23 €0,99 (430%)

Elektriciteit 2022 2023

0-10.000 kWh €0,20 €0,30 (150%)

10.000 – 50.000 kWh €0,16 €0,33 (206%)

50.000-10 mln kWh €0,10 €0,26 (260%)

> 10 mln kWh €0,05 €0,22 (440%)

Diesel 2022 2023

Diesel scheepvaart/visserij €0,64 €0,79 (123%)

Diesel Transport €1,16 €1,34 (115%)

08 18 januari 2023

Vragen supermarkt (1/2)

• Wat is de definitie van een supermarkt?

• Waarom is een parallelcompressor vereist in een supermarkt?

• Welke eisen aan parallelcompressor? 

- minimaal koelvermogen, 

- minimale buitentemperatuur, 

- minimaal debiet / alle flashgas? (moet alle flashgas kunnen 

worden afgevoerd?)

- druk flashgasvat (30 - 40 of 55 Bar?)
Koeling en warmtepomp
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Vragen supermarkt (2/2)
• Hoe zit het met een condenseereenheid m.b.t deze eisen?

• Hoe omgaan met alternatieve technieken als bijv. ejecteur of 

compressoren met economiser?

• Mag de parallelcompressor als change-over worden aangesloten en 

hoe telt deze dan mee in het koelvermogen (maximering?)

• Hoe om te gaan met een onderkoeler? Bijv. CO2 onderkoelen met 

propaancircuit?

Koeling en warmtepomp
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Vragen WTW

• Welke eisen worden gesteld aan warmteterugwinning? 

(temperatuur? vermogen? momenten?)

• Hoe wordt de warmtepomp utiliteit verwarming beschouwd 

boven op de koelinstallatie? (geen bodem)

• Hoe wordt persdrukverhoging gezien? Warmtepomp of 

koelinstallatie.

Koeling en warmtepomp
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Overig

• Vervallen vrije koeling o.a. proceskoeling (generieke geworden)

• Hydroloop, waarom zo’n sterke stimulering?

• Koeling en warmtepompen voor netbalancering en Smart Grid toepassing

• Power to heat alleen e-boiler niet warmtepomp of koeling (ijsbank)

Koeling en warmtepomp
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Overige vragen koeling

Koeling en warmtepomp
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Pauze

Sparkling Projects

18 januari 2023

Deel 2: Warmtepomp 

Sparkling Projects
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Mogelijke subsidies

Koeling en warmtepomp

EIA
Belastingaftrek

SDE++
Exploitatiesubsidie

SAH
Stimuleringsregeling

ISDE 
Investeringssubsidie

SVVE 
Investeringssubsidie

016 18 januari 2023

EIA Gebouwen:

• Energielabel

• Tapwaterboiler

• Warmtepomp (bodem of lucht)

• LBK zwembad

• Drogen akkerbouwproducten (halogeenvrij)

• Collectief verwarmen bedrijfsgebouwen / 

woningen (excl. 100% lucht/water)

Melden binnen 3 maanden na 

investeringsverplichting

Belastingaftrek 45,5%

Ondernemer moet belasting 

betalen

Koeling en warmtepomp
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EIA Processen:

• Warmtepomp (geen leidende koelvraag of 

droging)

• Melkkoeling

• Drogen tuinbouwkas

• Schepen

Melden binnen 3 maanden na 

investeringsverplichting

Belastingaftrek 45,5%

Ondernemer moet belasting 

betalen

Koeling en warmtepomp
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Tapwater
Meldcode 211102 - Warmtepompboiler

- Halogeen houdend: COP >= 3,0 gemeten conform NEN-

EN 16147:2017  (meting in onafhankelijk lab)

- Halogeenvrij: COP >= 2,8

Geen meetvoorschriften, sluitende berekening aanleveren 

op basis van databladen componenten.

Gerelateerd: Bij direct tapwater toepassing min. 

tapwatertemperatuur 55°C (NEN 1006).
Koeling en warmtepomp

EIA

17

18



1/19/2023

10

019 18 januari 2023

Verwarming
(bodem)

211103 - Warmtepomp (bodemgerelateerd)

- Gesloten bron: SCOP >= 4,5 conform NEN-EN 

14825:2018

- Open bodembron: SCOP >=5,0 conform NEN-EN 

14825:2018 meting onder lab condities

- Halogeenvrij: COP >= 3,0

Geen meetvoorschriften. Aanleveren onderbouwing COP 

aan RVO MET sluitende berekening

Te melden: investering + € 400 / kW voor afgiftesysteem
Koeling en warmtepomp

EIA
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Verwarming
(lucht)

211104 - Warmtepomp (luchtgerelateerd) 
- Lucht/water <= 70 kW SCOP>=4,3

- Lucht/water > 70 kW SCOP>=4,0

- Lucht/lucht <= 12 kW SCOP>=4,4

- Lucht/lucht >12 kW SCOP>=4,0 

Allen conform NEN-EN 14825:2018 (lab test)

- Lucht/water met collector SCOP>=3,3

- Halogeenvrij: COP>=3,0

Geen meetvoorschriften. Aanleveren onderbouwing COP 

aan RVO met sluitende berekening

- € 1.200 / kW voor halogeen houdend

- Halogeenvrij ongemaximeerd Koeling en warmtepomp

EIA
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Proces
221103 – Warmtepomp (processen)

- Elektrisch aangedreven:

COP ≥ 4,0 bij dT tot +40 °C, ….

COP ≥ 2,3 bij dT ≥+70 °C,

Geen meetvoorschriften. Aanleveren onderbouwing COP en 

temperatuurlift met een sluitende berekening

COP = Geproduceerde warmte / som opgenomen E-vermogens

Temperatuurlift = afgiftetemperatuur (uittredetemperatuur 

condensor) - brontemperatuur (intredetemperatuur verdamper) 

NB: Grijs gebied warmtepomp / koelinstallatie Koeling en warmtepomp

EIA
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SDE++ • Subsidie per opgewekte kWh warmte

• Een warmtepomp voor de SDE++ dient minimaal 

500 kW in capaciteit te zijn. 

• Subsidie varieert jaarlijks met energieprijs

• Looptijd 12 jaar

• Verplichte warmtemeter meetbedrijf

• Let op interactie EIA en SDE++ 

• Eerst aanvragen, dan pas in gebruik nemen. Eerder 

opdracht geven mag.

• Eerst volgende openstelling vermoedelijk juni 2023

Exploitatiesubsidie

Koeling en warmtepomp

Industriële warmtepomp

Restwarmte met 
warmtepomp
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SDE++ • SDE categorie Industriële warmtepompen:

• Gesloten (COP min. 2,3 & > 500 kW):

- 3.000 uur warmtepomp (pieken)

- 8.000 uur warmtepomp  basisverwarming

• NB: Definitie industrieel niet eenduidig

• NB: Combinaties koude-/warmteopwekking, 

wat is een warmtepomp en wat is een 

koelinstallatie?

• Open (COP. min 2,3 max. 12,0)

Exploitatiesubsidie

Koeling en warmtepomp
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SDE++ 
SDE categorie Restwarmtebenutting > 2MW+ WP 

(COP min. 3,0 & > 500 kW)

- Alleen indien uitgekoppeld wordt naar een 

warmtenet

- 15 jaar subsidie

- NB: Definitie warmtenet

Diverse opties met aquathermie, geothermie, etc.

Exploitatiesubsidie

Koeling en warmtepomp
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SDE++ Warmtepomp 8.000 uur:
• 500 kW x 8.000 uur = 4.000 MWh warmte per jaar.
• Maximale SDE vergoeding €(0,0381-0,0143*) x 4.000 = 

€95.200/jaar. 12 jaar lang

Warmtepomp 3.000 uur:
• 500 kW x 3.000 uur = 1.500 MWh warmte per jaar.
• Maximale SDE vergoeding €(0,0778-0,0143*) x 1.500 = 

€95.250/jaar. 12 jaar lang

*correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld afhankelijk van energie markt.
In 2022 was deze € 0,0191, hierdoor lagere subsidie.

Exploitatiesubsidie

Koeling en warmtepomp
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ISDE
Verwarmen van woon-/of 

utiliteitsgebouwen

Koeling en warmtepomp

Lucht/water Grond/water

>= 70 kW

Water/water

< 70 kW

Max. 400 kW

Max. 500 kW
gezamenlijk

Ruimteverwarmingstoestel en/of een 
waterverwarmingstoestel

Bepaling capaciteit:
- bij bivalente temperatuur in geval van 

een lucht-waterwarmtepomp
- bij een referentieontwerptemperatuur in 

geval van een grond-waterwarmtepomp 
of een water-waterwarmtepomp

Als omschreven in EU-verordeningen
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ISDE
Verwarmen van woon-/of utiliteitsgebouwen

Koeling en warmtepomp

>= 70 kW< 70 kW

- Etiket
- Productkaart & 

Technische documentatie: 
EU 811/2013 ruimte & combi 
EU 812/2013 tapwater
EU 813/2013 ruimte & combi

- Technische documentatie: 
EU 813/2013 
ruimteverwarming & 
combi tapwater

028 18 januari 2023

ISDE

Koeling en warmtepomp

EU 811/2013 & EU 812/2013 [< 70 kW]
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ISDE

Koeling en warmtepomp

EU 813/2013 [WP-en >70 - 400 kW]

• Vraagt meting of 
berekening bij 
meerdere condities

- Vervolgens jaarrond 
berekeningen volgens 
de normen

- Uit te voeren door 
fabrikant of een 
adviseur

030 18 januari 2023

ISDE

Koeling en warmtepomp

Lucht/water Grond/water Water/water

<=1 kW: € 500
> 1 kW: € 1.650 + 

€ 150 / kW

<=1 kW: € 500 1 – 10 kW: € 3.750
>10 kW: € 3.750 + 

€ 150 / kW

+€ 225 bij WP < 70 kW 
indien energieklasse A+

+€ 450 bij WP < 70 kW 
indien energieklasse

A++ of groter

of

Subsidiebedrag
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ISDE Voorwaarden:

- Aanleveren info volgens EU verordeningen
- Eerst aanvraag doen, dan pas investeren
- Alleen voor bebouwing voor 1 januari 2019
- Niet te combineren met EIA
- Lijst met pre-approved apparaten

Verengingen (vve, wooncoöperatie of 
woonvereniging) niet via de ISDE maar via de nieuwe 
SVVE subsidie. Regeling grotendeels analoog aan 
ISDE.
LET OP: wooncorperatie ISDE, 
wooncoöperatie SVVE (beheer, geen eigendom)

Verwarmen van woon-/of 

utiliteitsgebouwen

Koeling en warmtepomp
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ISDE Gerelateerd aan WP, ook te melden via ISDE*:
- Aansluiting op warmtenet (aanvragen eigenaar-
bewoner)
- Kookvoorziening bij aansluiting op warmtenet 
(aanvragen eigenaar-bewoner)

*Indien warmtepomp uitgevoerd als warmtenet

Verwarmen van woon-/of 

utiliteitsgebouwen

Koeling en warmtepomp
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SVVE Voorwaarden:

- Voor: Verengingen (vve, wooncoöperatie of 
woonvereniging) 

- Zelfde regels als ISDE

Verwarmen van woon-

/of utiliteitsgebouwen

Koeling en warmtepomp
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SAH • Voor gemengde VvE of een verhuurder met één of 

meerdere huurwoningen

• Subsidie op aanpassingen (verwijderen ketel, 

aanpassingen afgiftesysteem, kookvoorziening)

• Aansluitkosten op een warmtenet

• 40% van de inpandige kosten max. van € 1.200 per 

woning + 30% van de aansluitkosten met max. € 3.800 

per woning.

* Van toepassing als warmtepomp uitgevoerd als 

warmtenet

Aardgasloos maken

Koeling en warmtepomp
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• Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) -> Uitgeput 
t/m 31-12-2023

• Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties 
(BOSA)-> In accommodatie gebruikt voor amateursport, geen winstoogmerk

• EFRO 2021-2027 (bijv. OP-ZUID)-> regelmatig openstellingen, technologische 
innovatie tussen TRL 6-9 (demonstratie t/m marktintroductie), 
samenwerkingsverband

• VEKI = versnelde energiebesparing industrie (30%)
• DEI = innovatiesubsidie oa warmtepompen (30%)
• MOOI = markttransitie subsidie

Overige subsidies

Koeling en warmtepomp

18 januari 2023

Tijd voor een hapje en 
drankje 

Sparkling Projects
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