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Geachte minister de Jonge, 

 

 

 
 

 

In mei dit jaar heeft het kabinet aangekondigd te komen met een verplichting voor het 

(bij)plaatsen van een hybride warmtepomp bij het vervangen van een cv-ketel vanaf 1 

januari 2026. Komend jaar wordt deze verplichting door ambtenaren van het ministerie 

verder uitgewerkt. Vereniging Eigen Huis heeft ter voorbereiding hierop een kwalitatief 

onderzoek laten uitvoeren door Ruigrok Netpanel over hoe huiseigenaren tegen de 

hybride warmtepompverplichting aankijken en wat noodzakelijke aandachtspunten zijn 

in de verdere uitwerking. 

 

 

Uit het onderzoek blijkt onder andere dat huiseigenaren wel stappen willen zetten op 

gebied van duurzaamheid, maar door onzekerheden, informatiegebrek en zorgen over 

de betaalbaarheid van hybride warmtepompen is er ook weerstand tegen de 

voorgestelde verplichting1. Huiseigenaren die nu al een hybride warmtepomp willen 

aanschaffen, geven aan te maken te hebben met enorm lange wachttijden, door 

schaarste aan materiaal en installatiecapaciteit. Appartementseigenaren maken zich 

extra veel zorgen over het gebrek aan ruimte voor het plaatsen van een hybride 

warmtepomp, overlast van geluid en over de moeizame besluitvormingsprocessen 

binnen een VvE op gebied van duurzaamheidsmaatregelen. Zolang deze onzekerheden 

blijven bestaan, staan draagvlak voor en uitvoering van de verplichting onder druk. 

Concreet vraagt de vereniging u met klem te zorgen dat een aantal randvoorwaarden in 

orde zijn alvorens tot verplichting van een hybride warmtepomp wordt overgegaan.  

    
- Het probleem van schaarste aan materialen en installatiecapaciteit moet 

opgelost zijn. 

- Een hybride warmtepomp moet voor iedereen betaalbaar zijn. Door de schaarste 

in de markt is de kostprijs flink gestegen. Huiseigenaren die dat nodig hebben 

moeten financieel geholpen worden.   

 

 

 
1 Bijlage 1: Onderzoek Ruigrok Netpanel, september 2022; Hoe denken huiseigenaren over de 

duurzaamheidsverplichtingen? 
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- Er moet voor iedere huiseigenaar een duidelijk, onafhankelijk en persoonlijk 

advies over de plaatsingsmogelijkheden van de warmtepomp in de woning 

beschikbaar zijn.  
- Er moet snel duidelijkheid komen over de uitzonderingen voor de verplichting. 

Wat houdt het in of de woning geschikt is en hoe wordt omgegaan met 

appartementen waarbij geen extra ruimte beschikbaar is voor de hybride 

warmtepomp? 

 

 

 

Verplichting voor uitfaseren slechtste energielabels  

 

Naast de vraag hoe huiseigenaren aankijken tegen de verplichting voor hybride 

warmtepompen is ook onderzocht hoe zij denken over het voorstel van de Europese 

Commissie om uiterlijk in 2030 gebouwen met het slechtste energielabel (G) te hebben 

verduurzaamd naar energielabel F. In 2033 moet F dan E zijn geworden. Uit het 

onderzoek van het Ruigrok NetPanel blijkt dat huiseigenaren ook over dit voorstel veel 

vragen hebben. Welke maatregelen kunnen voor een labelsprong zorgen? Ook maken 

zij zich zorgen over de betaalbaarheid van de benodigde maatregelen. De respondenten 

geven aan dat een subsidie deze zorg zou kunnen verlichten.   

  

De verkoop of aankoop van een woning is volgens de deelnemers het meest logische 

moment voor deze verplichting, al bestaat de vrees wel dat een woning met een slecht 

label daardoor onverkoopbaar wordt. Voor verkopers of kopers van een appartement is 

het lastig om hier individueel aan te voldoen omdat verduurzamingsmaatregelen over 

het algemeen alleen door de VvE in gezamenlijkheid kunnen worden opgepakt. 

Appartementseigenaren geven aan dat ook hier rekening mee moet worden gehouden. 

U heeft aangekondigd te gaan onderzoeken hoe deze verplichting het beste kan worden 

ingevuld in de Nederlandse wetgeving. Het onderzoeksrapport met bevindingen kunnen 

hiertoe wellicht als input dienen. We zijn graag bereid om een verdere toelichting te 

geven.   
 

 

Gemiddelde wachttijd van 12 maanden 

 

Mede door de toegenomen gasprijzen is de vraag naar (hybride) warmtepompen de 

laatste tijd enorm toegenomen. De markt is onvoldoende in staat om mee te ademen. 

Uit onderzoek uitgevoerd door Berenschot blijkt dat de gemiddelde wachttijd voor 

(hybride) warmtepompen rond de 12 maanden ligt. De prognose is dat de wachttijden 

de komende jaren nog verder gaan stijgen. Dit komt onder andere door de tekorten aan 

chips, stijgende vraag en het tekort aan installateurs dat in de komende jaren nog groeit.   
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Met deze wachttijden door tekorten aan materiaal en installatiecapaciteit en grote 

onzekerheden onder huiseigenaren zal het ook voor deze verplichting een uitdaging zijn 

om draagvlak te vinden. Vereniging Eigen Huis dringt er daarom bij u stevig op aan om 

alle randvoorwaarden op orde te brengen vóórdat huiseigenaren verplicht worden om 

hun woning te verduurzamen.   

 

We zijn graag bereid om een verdere toelichting te geven.  

 

 

 

 

 

 
Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis 

 

 

Karsten Klein 

Directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis 

 

c.c.: Vaste commissie Binnenlandse Zaken 

c.c: Vaste commissie Economische Zaken en Klimaat  


