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Het kabinet gaat niet op eigen houtje de 1 op 1 vervanging van cv-ketels aan banden leggen. Pas na 2025 komen er mogelijk
prestatie-eisen aan verwarmingsinstallaties. Dat zou betekenen dat woningeigenaren bij een ketelvervanging een duurzame
component toe moeten voegen aan de cv-ketel.
Bij een zogeheten rendementseis wordt het onmogelijk gemaakt om 1 op 1 een cv-ketel te vervangen. Er moet dan bijvoorbeeld een
warmtepomp of een zonneboiler worden toegevoegd. De lobby om dit voor elkaar te krijgen werd ook al bij de totstandkoming van
het Klimaatakkoord geopperd. Concreet betekent dit dat nog heel lang gewoon cv-ketels mogen worden vervangen. Want ook bij
een hybride, wordt er nog gewoon een cv-ketel geplaatst die een levensduur van zo’n 15 jaar heeft.

Via Europa
Staatssecretaris Dilan Yeşilgöz-Zegerius schrijft aan de Tweede
Kamer dat de voorgestelde rendementseis op hele korte termijn
niet geregeld gaat worden. De Kamer had de minister gevraagd
om normering voor te bereiden die de uitrol van hybride
warmtepompen zou stimuleren. Een rendementseis moet echter
Europees geregeld worden: normering moet vastgelegd worden
in de Ecodesign-richtlijn, de EPBD. Deze wordt op dit moment
herzien, en is pas in maart 2022 klaar. Pas daarna kan de
Nederlandse wetgever aan de slag.
Stimuleren met meer ISDE
De komende 4 jaar wil het kabinet vooral de verkoop van
hybride warmtepomp stimuleren met hogere subsidies. Hierbij
is de hoop dat de techniek bij voldoende opschaling tegen die
tijd geen subsidie meer nodig heeft om de eigen broek op te
houden. Dat is het geval wanneer de terugverdientijd minder
dan 7 jaar is geworden. Wat dat betreft is de huidige gasprijs

goed nieuws voor deze beweging: bij deze techniek wordt het
verwarmingsdeel van de energievoorziening bijna helemaal
elektrisch gerealiseerd. De cv-ketel is er dan nog maar enkel
voor de koude wintermaanden en de bereiding van warm
tapwater.
Lees hier alles over de hybride configuraties die er nu op de
markt zijn.
Verkoop cv-ketels
De verkoop van cv-ketels is afgelopen jaar voor het eerst
sinds jaren gedaald. In 2020 werden er nog 428.000 cv-ketels
verkocht. De voorspellingen van fabrikanten waren voor 2021
ook nog erg positief. Sinds de zomer hebben echter veel
fabrikanten problemen met levering van toestellen, onder meer
omdat grondstoffen van bepaalde onderdelen schaars zijn.
Daarover hier meer informatie.

