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NIEUWS

Meer warmtepompen dan 
HR-ketels
De totale omzetwaarde van warmtepompen 

zal in 2018 voor het eerst hoger liggen dan die 

van gasgestookte ketels, aldus Warmtepomp-

strategie. Volgend jaar zal er naar schatting 

voor ongeveer 250 miljoen euro aan (hy-

bride) warmtepompen geïnstalleerd worden, 

tegenover circa 220 miljoen aan HR-ketels. 

Het toenemende aandeel van warmtepompen 

is een gevolg van het steeds vaker standaard 

plaatsen van warmtepompen bij nieuwbouw. 

Mede door de ISDE-subsidie zijn warmtepom-

pen over de hele levensduur in veel gevallen 

inmiddels goedkoper dan gasketels. Ook 

past de techniek binnen de ambitie van veel 

gemeenten om aardgasloze nieuwbouwwijken 

te ontwikkelen.

Wie zich wil verdiepen in de werking van de 

warmtepomp, bezoekt de website warmte-

pomp-weetjes.nl. De site geeft vele praktische 

tips voor de installatie van een warmtepomp. 

Uitgangspunt: een warmtepompinstallatie 

realiseren hoeft niet moeilijker te zijn dan een 

CV-ketel installeren. De uitleg van de werking 

van de warmtepomp is lekker simpel en begint 

met de koelkast. Want ook de warmtepomp 

werkt met een hulpstof. Of beter gezegd: bij 

het warmtepompprincipe maken we dus ge-

bruik van de overgangsvorm vloeistof naar gas 

en omgekeerd, aldus Warmtepomp-weetjes.nl. 

Bezoek de site en je komt beter beslagen ten ijs.

Meer informatie: www.warmtepompstra-

tegie.nl en warmtepomp-weetjes.nl

BAM marktplaats voor 
bouwproducten
Bouwer BAM gaat een marktplaats inrichten voor opnieuw te gebruiken bouwproduc-

ten. Het is nog niet helemaal duidelijk of dit Circular Building Platform ook interessant 

wordt voor de zelfstandig werkende vakman. Gebouweigenaren krijgen een mogelijk-

heid om bouwdelen die uit panden worden gesloopt aan te bieden. Deze delen worden 

voorzien van een productpaspoort dat ook aangeeft hoe het met de kwaliteit van het 

aangebodene is gesteld.

Hennep weer in beeld
Hennep krijgt een nieuwe kans als isolatie-

materiaal. Producent Caperol presenteert 

Capatect Natuur+-isolatieplaten op basis van 

hennep. Deze hebben volgens Caperol een 

hoge isolatiewaarde en leveren een positieve 

bijdrage aan het milieu. Want de isolatie 

wordt milieuvriendelijker geproduceerd dan de 

meeste conventionele isolatiematerialen. De 

verwerking is niet belastend voor de vakman, 

want hennep levert géén jeuk of andere huid-

irritaties op. 

Caparol geeft aan dat het productieproces van 

hennep een positieve CO2-balans oplevert. 

Want een akker met hennepplanten neemt 

méér CO2 op dan een bos van dezelfde opper-

vlakte. Als het isolatiemateriaal geen functie 

meer heeft, blijven de hennepvezels efficiënt 

want 100 procent recyclebaar. 

Ook kan hennepisolatie geluidsenergie absor-

beren. Caparol zegt over metingen te beschik-

ken met een wandconstructie van 20 cm dikke 

hennepisolatie. Deze wand werd vergeleken 

met een gepleisterde muur van baksteen. Het 

niveau van het van buiten komende geluid 

bleek met 43 procent te zijn verminderd. 

Omdat hennep tegen vocht vrijwel dezelfde 

weerstand biedt als tegen lucht, kan vocht in 

de wandconstructie ongehinderd verdampen. 

Caparol geeft een warmtegeleiding van 0,039 

W/(m*K) op.

Meer informatie: www.caparol.nl

Stap 1 is gezet
Het nieuwe kabinet heeft zich ook over 

de zelfstandigen uitgesproken. Voorko-

ming oneigenlijk ondernemerschap, AOV, 

pensioen, alles komt in het Regeerak-

koord 2017 aan de orde. Een aantal 

jaren terug werd er moord en brand 

geschreeuwd vanwege de absurd lage 

uurtarieven die in rekening gebracht 

konden worden. Het waren niet alleen 

de ‘Polen’, ook een aantal klussenbedrij-

ven ging mee in een race naar de bodem 

onder het motto liever iets dan niets. Dit 

speelde vooral bij de verzelfstandigde 

werknemers. Eerst ontslagen, dan weer 

ingehuurd voor zeer weinig geld. 

Nu liggen er plannen op tafel voor een 

wettelijk minimumuurloon van tussen de 

14 en de 18 euro. Krijg je minder dan ben 

je werknemer. De opdrachtgever is het 

haasje en wordt premieplichtig. Goed 

plan vindt iedereen, maar hoe werk je 

dit uit? Daar ben ik razend nieuwsgierig 

naar. Geldt het alleen voor klussen op 

uurloon? Is het een prestatievergoeding? 

Voor aangenomen werk? En als dat 

uitloopt, wat dan? Even terugrekenen en 

dan ben je opeens werknemer. We gaan 

het meemaken!

Ik ben ook benieuwd wanneer de reken-

meesters zich met de AOV gaan bezig-

houden. De bouw kent als branche het 

hoogste ongevalsrisico. Omdat weinig 

zelfstandigen aan een AOV-verzekering 

deelnemen, is de premie hoog. Meer 

deelnemers, spreiding van de lasten, dus 

lage premie. Zo simpel is dat. Van de 

mensen die niet verzekerd zijn en een 

ongeval krijgen, komen de lasten bij de 

maatschappij terecht. Eenzelfde rede-

natie gaat op voor de pensioenen. Dus 

dan komen die ook op tafel. Het worden 

roerige tijden.
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