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De sector koeling, airconditioning en warmtepompen (RACHP) is een grote gebruiker van
energie en stoot veel broeikasgassen uit. Er is wereldwijd, Europees en nationaal beleid
opgezet om de impact op het milieu te verminderen, met bijbehorende wetgeving.

Maatregelen in Europa, met
concrete termijnen en beperkingen

NATIONALE
MAATREGELEN
Nationale maatregelen om het
Europese beleid uit te voeren, met
nationale aanvullingen en vrijwillige
programma's

Als gebruiker van deze technologieën is het niet alleen een uitdaging om te weten te komen
welke wetgeving voor u van toepassing is en waarom, maar ook om de complexe taal te
begrijpen waarin beleid en wetgeving vaak wordt geschreven. Dit policy document geeft u
een overzicht van de meest relevante wetgeving, gericht op toepassingen in kleine Retail en
bio-food. In het eerste deel wordt de globale achtergrond geschetst; in de daarop volgende
delen wordt ingegaan op regelgeving die direct op u van invloed is. Tot slot vindt u in links
voor meer informatie en ondersteuning.

MONDIALE MAATREGELEN

MONTREAL PROTOCOL EN KIGALI-AMENDEMENT
BESCHERMING OZONLAAG DOOR GELEIDELIJKE AFSCHAFFING VAN CFK’S EN HCFK’S
Het Protocol van Montreal is in januari 1989 in werking getreden en
is een internationaal verdrag ter bescherming van de ozonlaag door
de geleidelijke stopzetting van de productie van talrijke stoffen die
verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de ozonlaag. De
belangrijkste herziening van het Protocol van Montreal was het
amendement van Kigali in 2016. Door de wereldwijde ratificatie en
uitvoering ervan begint de ozonlaag te herstellen, en tegen 2050
wordt een volledig herstel verwacht.

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?
Ozonafbrekende stoffen (ODS) zoals CFK's 1 werden in veel
apparaten gebruikt totdat ze in het kader van het Protocol van
Montreal werden uitgefaseerd. De koudemiddelen die ook
werden gebruikt, deels ter vervanging van CFK's, de zogenaamde
HCFK's2, zijn minder schadelijk voor de ozonlaag maar werden
ook uitgefaseerd en vervangen door HFK's3 die niet schadelijk zijn
voor de ozonlaag maar wel klimaatverandering veroorzaken
vanwege het aardopwarmingsvermogen (GWP 4). Onder het
Kigali-Amendement wordt het gebruik van al deze
koudemiddelen geleidelijk afgebouwd, maar ze worden nog
steeds in veel apparaten gebruikt.

FIGUUR 1 WERELDWIJDE IMPACT VAN HET KIGALI-AMENDEMENT, BRON:
SHECCOBASE

1 CFK

(CFCs, Chlorofluorocarbons) zijn stoffen met een hoog ozonlaag aantastend vermogen.
(HCFCs, Hydrochlorofluorocarbons) zijn stoffen met een lager ozonlaag aantastend vermogen dan CFK’s.
3
HFK (HFCs, Hydrofluorocarbons) zijn stoffen zonder ozonlaag aantastend vermogen.
4
Aardopwarmingsvermogen (GWP, Global Warming Potential) is een maat voor de bijdrage aan opwarming van de aarde. Hoe hoger de GWP-waarde van een stof, hoe
groter de bijdrage aan de aardopwarming. Voor CO2, is per definitie de GWP gelijk aan 1. Bijna alle CFK’s, HCFK’s en HFK’s hebben een grote tot zeer grote GWP.
2 HCFK

MONDIALE MAATREGELEN

KYOTO PROTOCOL

AKKOORD VAN PARIJS

VERMINDERING UITSTOOT BROEIKASGASSEN

OPWARMING AARDE ONDER 1,5°C/ 2°C

Het Kyoto Protocol is een internationaal juridisch bindend
verdrag dat in februari 2005 in werking is getreden en tot doel
heeft de broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen en
daarmee de opwarming van de aarde aan te pakken. In Europa
werd het Kyoto Protocol de basis voor het energiebeleid:
inspanningen en investeringen in onderzoek naar en uitvoering
van energiebesparing en de toepassing van hernieuwbare
energie, om de overeengekomen doelstellingen te bereiken.

Het Klimaatakkoord van Parijs is een internationaal verdrag
dat sinds november 2016 van kracht is en dat door 197 landen
is ondertekend. Dit verdrag heeft tot doel de stijging van de
opwarming van de aarde te beperken tot 2°C, met een
inspanningsdoel van 1,5°C, ten opzichte van het preindustriële niveau. Men is het er algemeen over eens dat
onmiddellijke maatregelen ter vermindering van de
broeikasgasemissies nodig zijn om deze doelstellingen te
bereiken.

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?

Veel gebruikte koudemiddelen zijn broeikasgassen met een
hoog aardopwarmingspotentieel en u hebt wellicht
apparatuur met dergelijke koudemiddelen in uw winkel. Dus
als u uw volgende unit moet vervangen, kijk dan naar het
koudemiddel en de energie-efficiëntie van de unit. Hoe
efficiënter uw apparatuur is, hoe beter voor het milieu en uw
energiekosten. Dit maakt uw apparatuur toekomstbestendig
en zorgt ervoor dat u ook aan toekomstige eisen blijft
voldoen.

Wanneer u moet investeren in nieuwe apparaten, kies dan
voor apparaten met natuurlijke koudemiddelen en
apparaten die extra energiezuinig zijn. Dit zal uw bijdrage
aan de opwarming van de aarde minimaliseren, uw kosten
verlagen en maakt deel uit van de noodzakelijke actie om
de temperatuurstijging onder 1,5°C/ 2°C te houden.

EUROPESE MAATREGELEN, DIRECTE EMISSIES

VERORDENING OZONLAAG AFBREKENDE STOFFEN
UITVOERING VAN HET MONTREAL PROTOCOL
De regeringen in de EU hebben regelgeving ingevoerd die het gebruik van ozonlaag afbrekende stoffen (ODS) geleidelijk terugdringt en
vervolgens verbiedt. Deze CFK’s en HCFK’s zijn in Europa verboden en vervangen door alternatieven die de ozonlaag niet aantasten.

TABEL 1 KOUDEMIDDELEN MET HUN GWP EN ODP

Chemicche
Formule

Naam

Code

Aardopwarming
(GWP)

Ozonlaag aantasting
(ODP)

SYNTHETISCHE KOUDEMIDDELEN
CFK’s

Chlorofluorocarbons

Zeer hoog

Hoog

HCFK’s 1)

Hydrochlorofluorocarbons

Zeer hoog

Laag

HFK’s1)

Hydrofluorocarbons

Merendeels hoog

Nul

HFO’s 1,2)

Hydrofluoroolefins

Zeer laag

Nul

R290, R1270, R600a

Verwaarloosbaar (3,2,3)

Nul

NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN
HCs1)

Propaan, Propewn, Isobutaan

CO2

Kool(stof)dioxide

R744

Verwaarloosbaar (1)

Nul

NH3

Ammoniak

R717

Nul

Nul

H2O

Water

R718

Nul

Nul

O2

Lucht

R729

Nul

Nul

1) koudemiddelgroepen, geen specifieke GWP of ODP genoemd vanwege variaties binnen de groep
2) hebben een nadelig milieueffect en moeten daarom overeenkomstig de F-gassen verordening worden gerapporteerd

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?
Hoewel een volledige eliminatie van CFK’s en HCFK's grotendeels is bereikt, blijven deze voorschriften relevant voor de
EU om te voorkomen dat deze stoffen toch weer worden gebruikt. Daarom is het voor u cruciaal om een professionele
dienstverlener te raadplegen die goed bekend is met de markt en haar ontwikkelingen.

EUROPESE MAATREGELEN, DIRECTE EMISSIES

F-GASSEN 5 VERORDENING
AFBOUW VAN HFK’S
De F-gassen Verordening is de belangrijkste wettelijke stimulans om de directe broeikasgasemissies van RACHP-apparatuur in de EU
geleidelijk af te bouwen. Voor nieuwe koelapparatuur (R) worden koudemiddelen met een GWP > 2500 in centrale installatires zoals in
winkels, vanaf 2020 niet meer toegestaan, Installaties met een koelvermogen > 40 kW voorzien van koudemiddelen met een GWP > 150
worden vanaf 2022 in commerciële koeling verboden. Voor airconditioning (AC) worden koudemiddelen zoals HFK's in verplaatsbare
airconditioners met een GWP >150 vanaf 2020 verboden, terwijl split-units die tot 3 kg koudemiddel met een GWP > 750 bevatten, vanaf
2025 verboden worden. Voor warmtepompen (HP) is er nog geen duidelijke doelstelling vastgelegd in de F-Gassen verordening. Om de
klimaatdoelstellingen te bereiken die in het kader van het Akkoord van Parijs zijn gedefinieerd, moet de industrie echter de toepassing van
koudemiddelen met een laag GWP voor warmtepompen ontwikkelen.
FIGUUR 2 UITFASERING VOLGENS DE F-GASSEN VERORDENING; BRON: GEA-GROEP (WWW.GEA.COM)

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?
Om te voldoen aan de EU-regelgeving moet u ervoor zorgen dat in uw winkelapparatuur alleen koudemiddelen worden
gebruikt die onder de gedefinieerde GWP-waarde liggen. In de onderstaande lijst vindt u verschillende koudemiddelen
en hun ODP- en GWP-waarde. Het wordt aanbevolen om natuurlijke koudemiddelen te gebruiken, omdat deze geen
nadelige invloed hebben op het milieu. Als u wilt weten welk koudemiddel zich in uw huidige apparatuur bevindt, kijk
dan op het typeplaatje van uw apparaat of neem contact op met uw leverancier of onderhoudsbedrijf.

5

F-gassen zijn gefluoreerde gassen die meestal een hoger aard-opwarmingsvermogen (GWP) hebben dan natuurlijke koudemiddelen. Het doel van deze EU Verordening is het
minimaliseren van de uitstoot van deze broeikasgassen gedurende de gehele levenscyclus

EUROPESE MAATREGELEN, INDIRECTE EMISSIES

EU-ECODESIGN RICHTLIJN
ENERGIE PRESTATIE NORMEN EPN (MINIMUM ENERGY PERFORMANCE STADARDS MEPS)
Het doel van de EU-Ecodesign Richtlijn is het minimaliseren van de uitstoot van broeikasgassen gedurende de gehele levenscyclus van een
product, van de ontwikkelingsfase tot aan de recycling/verwijderingsfase. De meeste indirecte emissies worden echter veroorzaakt in de
fase waarin de consument het product gebruikt. Daarom is het energiegebruik een belangrijke parameter die tijdens de productontwikkeling
moet worden bekeken. Aangezien producten met een laag rendement geleidelijk van de EU-markt worden geweerd, moeten producenten
de minimum prestatie normen voor energie-efficiëntie (EPN of MEPS) volgen, waarin voor verschillende productgroepen minimumwaarden
voor de efficiëntie worden gedefinieerd. Figuur 3 toont MEPS voor airconditioning apparatuur wereldwijd.

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?

EU ENERGIELABEL

Door te kiezen voor energiezuinige apparaten verlaagt u niet alleen uw
elektriciteitsrekening, maar verlaagt u ook uw CO2-uitstoot. Om te weten wat
de energie-efficiëntie van uw apparaat is, kijkt u naar het EU-energielabel.

MILIEU-INFORMATIE VAN UW APPARATEN
Dit is een verplichte maatregel die vereist dat alle apparaten in veel apparaat-klassen het EU-energielabel hebben. Dit geeft informatie over
het energiegebruik, het geluidsniveau en andere kenmerken van het apparaat. Het biedt een vergelijkingsniveau binnen de markt, zodat u
een afgewogen keuze kunt maken. Hoe korter en groener de pijl, hoe lager het energiegebruik en bedrijfskosten, en hoe meer uw CO2uitstoot daalt.
FIGUUR 3 VOORBEELD ENERGIELABREL VAN EEN KOELKAST

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?
Informatie over de energie-efficiëntie van uw apparaat stelt u als
consument in staat om onderscheid te maken tussen efficiënte en
minder efficiënte producten en helpt u bij uw besluitvorming over
investeringen in nieuwe apparatuur. Houd er rekening mee dat hoe
energiezuiniger uw apparaten zijn, hoe minder u hoeft te betalen
voor het energiegebruik tijdens de hele levensduur van de
apparatuur.

NEDERLANDSE MAATREGELEN

CFK’S EN F-GASSEN
GRONDLEGGER VAN DE EUROPESE REGELGEVING VOOR KOUDEMIDDELEN
Aan het einde van de 20e eeuw was Nederland een van de eerste landen ter wereld met nationale wetgeving om de uitstoot van CFK’s en
later ook F-gassen te verminderen. Het beleid was gebaseerd op vier pijlers: technische eisen voor verbeterde dichtheid van RACHPapparatuur; periodiek (preventief) onderhoud en lektesten; gecertificeerde competentie van personeel en managementsystemen van
bedrijven; standaard boekhouding van koudemiddelvoorraad en verbruik/lekkage en standaard installatielogboeken. De Nederlandse
technische eisen zijn grotendeels opgenomen in de Europese norm EN 378 en de Europese Verordeningen.
Vandaag de dag zijn de Europese Ozonverordening en F-gassen maatregelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Er zijn twee
wettelijke documenten (BRL 100 en BRL 200), waarin de certificeringseisen voor respectievelijk bedrijven en personeel worden
gespecificeerd,

KOOLWATERSTOFFEN EN CO 2
DOCUMENTEN VOOR DE TOEPASSING VAN NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN
Onlangs zijn twee volledig herziene Nederlandse praktijknormen NPR 7600:2020 en NPR 7601:2020 gepubliceerd. De NPR 7600:2020
(Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelsystemen en warmtepompen) en NPR 7601:2020 (Toepassing van CO 2 als koudemiddel
in koelsystemen en warmtepompen) zijn beschikbaar via de Nederlandse Normalisatieorganisatie NEN. Deze NPR'en zijn geschreven door
werkgroepen uit alle sectorpartijen (inclusief fabrikanten en eindgebruikers) onder een consensusmodel, dus ''voor en vanuit de betreffende
industrieën''. De NPR'en bevatten gedetailleerde eisen en richtlijnen voor de gehele levenscyclus, van het eerste ontwerp tot
uitbedrijfstelling.
Het is toegestaan af te wijken van de in deze normen aangegeven maatregelen, mits een gelijkwaardig niveau van bescherming van de
gezondheid, de veiligheid en het milieu wordt bereikt, aangetoond door een specifieke risicobeoordeling.
De NPR 7600 is van toepassing op alle RACHP systemen met meer dan 150 gram brandbaar koudemiddel (en anticipeert ook op toekomstige
wijzigingen van deze limiet), zowel voor nieuwe installaties als voor uitbreidingen en wijzigingen van bestaande installaties. In vergelijking
met de versie van 2013 is het toepassingsgebied van NPR 7600:2020 uitgebreid van alleen koolwaterstoffen tot alle brandbare
koudemiddelen, inclusief HFO's en R32, maar exclusief ammoniak. Door de uitbreiding van het toepassingsgebied wordt het ontbreken van
regels voor brandbare halogeen-houdende koudemiddelen (F-gassen) opgevuld, met name F-gassen die niet onder de F-gassen Verordening
van de EU vallen, waardoor een gelijk speelveld voor alle brandbare koudemiddelen wordt gecreëerd.

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?
Sinds 2007 zijn NPR 7600 en NPR 7601 formeel verankerd in de Nederlandse milieuwetgeving (het zogenaamde Activiteitenbesluit),
waardoor deze NPR'en kracht van wet hebben. Dit Activiteitenbesluit bevat bepalingen voor installaties vanaf 5 kg koolwaterstoffen, en
vanaf 10 kg CO2; in het algemeen geldt voor alle installaties, ongeacht de grootte, de algemene zorgplicht voor de eigenaar/gebruiker,
zoals vereist in het Activiteitenbesluit. Volgens het Activiteitenbresluit is het tot 100 kg koolwaterstof koudemiddel voldoende om aan de
NPR te voldoen middels een melding; boven 100 kg is een specifieke milieuvergunning vereist.

NEDERLANDSE MAATREGELEN

AMMONIAK
AMMONIAK ALS KOUDEMIDDEL
De PGS 13 "Ammoniak, toepassing als koudemiddel voor koelsystemen en warmtepompen" bouwt voort op de CPR 13-2 (1999). De volledig
herziene PGS 13:2020 ''Nieuwe Stijl'' weerspiegelt de huidige technische stand van zaken en het volledige (inter)nationale wetgevingskader.
Op basis van een risicobenadering zijn incidentscenario's, risicobeperkende doelstellingen en risicobeperkende maatregelen geformuleerd.
Alle nieuwe installaties moeten voldoen aan deze herziene PGS 13; voor bestaande systemen geldt een implementatietermijn. Nederlandse
wetgeving, zoals het Activiteitenbesluit, verwijst naar PGS 13, waardoor die kracht van wet heeft.Naast deze PGS 13 zijn voor installaties
boven 1.500 kg ammoniak minimale veilige afstanden tot (kwetsbare) gebouwen vereist. Alleen voor zeer grote koelinstallaties met meer
dan 10.000 kg ammoniak moet een kwantitatieve risicobeoordeling (QRA) worden uitgevoerd.
Met deze PGS 13 is er in Nederland één gedetailleerd document waar alle partijen (eindgebruikers, ontwerpers, installateurs,
vergunningverleners, handhavers) gebruik van maken. Ammoniak is in Nederland de standaard voor alle industriële toepassingen
(bijvoorbeeld productiefaciliteiten, distributiecentra, koel- en vrieshuizen) en een toenemend aantal toepassingen voor airconditioning en
warmtepompen in gebouwen, vaak in combinatie met secundaire systemen of cascadesystemen waarmee de hoeveelheid ammoniak wordt
beperkt tot de machinekamer of op het dak).

COMPETENTIE EN CERTIFICERING VAN PERSONEN EN
BEDRIJVEN
UNIFORME AANPAK VOOR ALLE KOUDEMIDDELEN
Voor natuurlijke koudemiddelen vereist de veiligheids- en milieuwetgeving (bijvoorbeeld het Nederlandse Activiteitenbesluit) specifieke
competenties (vakbekwaamheid) voor het ontwerp, het installeren, het onderhoud, de bedrijfsvoering en de certificering van personen die
deze werkzaamheden uitvoeren, en een kwaliteitskeuring (certificering) van de bedrijven. Dit wordt door de sector zelf geregeld in de
onlangs opgerichte Stichting Netwerk Koude & Klimaattechniek (NK&K). Dit certificeringskader sluit nauw aan bij de bestaande
certificeringsmethodiek die Europa-breed verplicht is voor het werken met F-gassen (HFK), volgens de Europese F-gassen Verordening. Als
opdrachtgever kunt u er op letten dat uw installateur of onderhoudsbedrijf de juiste certificaten heeft, om er zeker van te zijn dat u met
deskundige bedrijven te maken heeft.

WAAROM IS DIT RELEVANT VOOR U?

ADDITIONAL
INFORMATION
Bij de toepassing van alle soorten koudemiddelen in koel-, airconditioning- en warmtepompapparatuur zijn aantoonbare vakbekwaamheid
(competentie) en certificeringen verplicht. Dat geldt zowel voor F-gassen als voor natuurlijke koudemiddelen. Let erop dat de bedrijven
waar u mee samenwerkt competent zijn en de vereiste certificeringen bezitten.
Er zijn verschillende opleidingsorganisaties die speciale opleidingen (theoretisch, praktisch) verzorgen, ook voor natuurlijke
koudemiddelen. U kunt deze informatie uit dit document delen met uw installateur of onderhoudsbedrijf indien zij nog niet volledig op
de hoogte zijn van natuurlijke koudemiddelen en hun toepassingen. Ook opleidingen en certificering voor ontwerpers en voor bedienend
personeel worden binnenkort aangeboden.

NEDERLANDSE MAATREGELEN

HET STIMULEREN VAN NATUURLIJKE KOUDEMIDDELEN IN
NEDERLAND
INNOVATIE, DEMONSTRATIE, SUBSIDIES EN BELASTINGAFTREK
De Energie Investeringsaftrek (EIA) heeft tot doel investeringen in energiezuinige koelsystemen en warmtepompen met halogeenvrije
koudemiddelen (geen F-gassen) aantrekkelijker te maken. Daarnaast zijn er subsidieregelingen voor innovatieve technologische
ontwikkeling met natuurlijke koudemiddelen, demonstratieprojecten en pre-competitieve marktintroductie, en de ontwikkeling en
introductie van warmtepompen. Vraag uw installateur of onderhoudsbedrijf naar de details.

AANVULLENDE GEGEVENS

LINKS NAAR VOORGAANDE PARAGRAFEN
Verwijzingen naar

L:ink

Koolwaterstoffen
Koolwaterstoffen
CO2
Ammoniak
STEK certificering van personeel en bedrijven
Kennis en ondersteuning van de Nederlandse
Beroepsvereniging KNVvK YoungCool

KNVvk Werkvoorschriften koolwaterstof koudemiddelen
NPR 7600:2020
NPR 7601:2020
PGS 13:2020
STEK certificering website
KNVvK YoungCool website

Alle links zijn ook te vinden op onze website: www.refnat4life.eu

