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Versnelde groei warmtepompen op de Europese markt 
 
Daikin Europe bevestigt met investeringen haar marktleiderschap  

Brussel, 4 december 2021 – Marktleider Daikin Europe ziet een versnelde groei van 
warmtepompen in Europa. Het jaarlijks aantal geïnstalleerde warmtepompen zal in 2030 
gegroeid zijn naar 4 miljoen tegenover 1 miljoen in 2021. Dat is een groei van 10% CAGR 
naar 20% CAGR. Daikin Europe speelt hierop in door te investeren in productie- en 
innovatiecapaciteit, opslag en logistiek en opleidingen voor installateurs en 
servicetechnici in de EMEA-regio. Patrick Crombez, General Manager Heating and 
Renewables bij Daikin zegt: “De overgang van cv-ketels naar warmtepompen betekent 
een historische transformatie naar uiteindelijk emissievrije verwarming, met alle 
bijbehorende voordelen voor het klimaat en een gezondere leefomgeving. We zijn er trots 
op deze transformatie in Europa te leiden.” 

Forse groei onder andere door nieuwe wetgeving 

De businessunit 'Heating & Renewables' van Daikin Europe groeit snel en presteert als marktleider in 
dit segment beter dan andere Europese leveranciers van warmtepompen. “Voor ons was 2021 een 
keerpunt voor warmtepompen”, zegt Patrick Crombez. "Consumenten en beleidsmakers waren nog 
nooit zo gemotiveerd als nu om verwarmingssystemen emissie-neutraal te maken." Met een 
jaarlijkse groei van 10% (CAGR) van 2011 tot 2020, is de Europese markt voor warmtepompen in de 
afgelopen tien jaar is flink toegenomen. In 2021 worden naar verwachting 1 miljoen warmtepompen 
geïnstalleerd. 

In de komende jaren verwacht Daikin – samen met andere kenners van de markt - een verdere 
sterke toename in de installatie van warmtepompen. Men verwacht dat er tegen 2030 elk jaar 4 
miljoen warmtepompen worden geïnstalleerd. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 20% 
(CAGR). Tegen die tijd zal één op de drie geïnstalleerde verwarmingssystemen een warmtepomp 
zijn. Dat is een stijging van één op tien ten opzichte van 2020. Daikin Europe stelt dat deze forse 
groei minimaal nodig is om de transitie naar een toekomstige residentiële verwarmingsmarkt zonder 
CO2-uitstoot in Europa te garanderen. Patrick Crombez: "Uit alle beschikbare gegevens blijkt 
duidelijk dat de overgang naar warmtepompen dit jaar een keerpunt bereikt en dat de toch al 
stevige groei ervan alleen maar zal versnellen." 
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Een belangrijke impuls voor de groei van warmtepompen is de introductie van nieuwe wetgeving 
voor nieuwbouwwoningen in veel Europese landen. De nieuwe wetgeving varieert van algemene 
regelgeving in Frankrijk (zoals RT2012: een nieuwe minimumnorm voor isolatie van woningen), tot 
gasloos bouwen in Nederland. Maatregelen om het installeren van warmtepompen in de 
vervangings- en renovatiemarkt te stimuleren, hebben positief gewerkt in Nederland, Frankrijk, 
Duitsland en Italië. Bovendien is de warmtepomptechnologie inmiddels zo doorontwikkeld, dat 
warmtepompen een steeds aantrekkelijkere optie zijn ten opzichte van bestaande installaties. De 
komst van 'hoge temperatuur'-warmtepompen maakt het mogelijk cv-ketels te vervangen, zonder 
dat daarvoor de bestaande afgiftesystemen aangepast hoeven worden. 

Daikin Europe investeert in productiecapaciteit en innovatie 

Marktleider Daikin is van plan om in de komende jaren haar Europese productiecapaciteit meer dan 
te verdrievoudigen. Tegen 2025 zullen de verwarmingsactiviteiten een van de belangrijkste pijlers 
van de omzet van Daikin zijn, zo is de verwachting. Op dit moment produceren 5 van de 14 Daikin-
fabrieken in de EMEA-regio warmtepompen. Alle Daikin-warmtepompen die in Europa worden 
verkocht, worden ook in Europa ontwikkeld en geproduceerd, voornamelijk in Duitsland, België en 
Tsjechië. Een recent aangekondigd investeringsplan voor de komende 5 jaar omvat een omvangrijke 
investering in het warmtepompsegment. 

Patrick Crombez, Daikin Europe vertelt: “Zonder in details te treden over onze investeringen, mogen 
we zeggen dat een aanzienlijk deel van de geplande investering van € 840 miljoen van Daikin EMEA 
de komende vijf jaar zal worden toegewezen aan de productie van warmtepompen. Hiermee 
kunnen we ons Europese marktleiderschap op het gebied van warmtepompen verder uitbouwen.” 

Een deel van de investering is bestemd voor uitbreiding van de productiecapaciteit om aan de vraag 
uit de markt te kunnen blijven voldoen. Een ander deel van de investering is gereserveerd voor de 
bouw van een geavanceerd ontwikkelingscomplex, het 'European Development Centre (EDC)' in 
Gent, België. Vanuit dit centrum versterkt Daikin haar leiderschap op het gebied van innovatie en 
werkt het bedrijf aan snellere en bredere ontwikkeling van warmtepompen. Het EDC-complex 
vertegenwoordigt een investering van € 140 miljoen, biedt lokaal 380 banen en zal het wereldwijde 
centrum worden voor de ontwikkeling van verwarmingsproducten van Daikin. 

Daikin Europe breidt uit in opslag, trainingen en leveringen 

In 2021 produceert Daikin Europe in de EU 1,5 miljoen residentiële, commerciële en industriële 
lucht/water warmtepompen. Op dit moment verwerkt Daikin zo'n 71.000 leveringen per dag vanuit 
dertig magazijnen in heel Europa. En de organisatie is klaar om dit op te schalen om aan de vraag te 
voldoen. Patrick Crombez: “In de komende jaren breiden we ons aantal magazijnen uit om de 
leveringsafstand tot onze klanten te verkleinen. Dankzij onze geïntegreerde aanpak van voorraad- en 
magazijnbeheer kunnen we de voorraad sneller verplaatsen, een betere service bieden en de 
logistieke kosten verlagen.” 
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Daarnaast biedt Daikin Europe ondersteuning en training aan installateurs in 54 opleidingscentra in 
heel Europa. De trainingen variëren van beginnerscursussen voor de installatie van warmtepompen 
en directe expansietechnologie tot geavanceerde trainingen voor probleemoplossing en 
servicecontroles voor nieuwe producten. Patrick Crombez legt uit: "Ondanks de moeilijke 
omstandigheden als gevolg van COVID-19 zijn we trots te kunnen melden dat het aantal deelnemers 
- zowel online als fysiek aanwezig - in 2020 is verdubbeld. Onze investeringen versterken ons 
bestaande productie- en distributienetwerk en stellen ons in staat met vertrouwen en enthousiasme 
uit te kijken naar het volgende decennium.” 

Ondersteuning van een “historische transitie”   

De investeringen en groeiplannen van Heating & Renewables passen in de missie van Daikin Europe 
om de verwarming van woningen in heel Europa emissievrij te maken. Omdat fossiele brandstoffen 
voor de verwarming van woningen de uitstoot van broeikasgassen verhogen, helpt deze transitie 
Europa om de ambitieuze klimaatdoelstellingen voor 2030 te halen. Patrick Crombez zegt daarover: 
“De komende jaren zijn cruciaal voor het emissievrij maken van de verwarming van woningen en 
commerciële gebouwen. Het is een werkelijk historische transitie die zal bijdragen aan een beter 
klimaat, veiligere en gezondere woningen en een beter betaalbare energierekening. Met trots en 
enthousiasme nemen wij het voortouw in deze transitie in Europa.” 

Einde persbericht 
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OPMERKINGEN REDACTIE 

Over Daikin Nederland 

Daikin Nederland is onderdeel van Daikin Europe N.V., een belangrijke Europese fabrikant en 
leverancier van airconditioners, warmtepompen en koel-/vriessystemen met meer dan 13.000 
werknemers over heel Europa en 14 grote productie-units in België, Tsjechië, Duitsland, Italië, 
Turkije, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. 

Met meer dan 95 jaar ervaring in het ontwerpen en produceren van klimaatsystemen, is Daikin 
wereldwijd toonaangevend op het gebied van warmtepompen en zet zij zich als bevlogen 
marktleider in voor een steeds beter binnen- én buitenklimaat.  Naast airconditioningsystemen, 
richten wij ons ook op de marktsegmenten voor verwarmingssystemen, koel-/vriessystemen, 
koudwatermachines/warmtepompen en luchtbehandeling. Hiermee leveren we passende, slimme 
en duurzame klimaat(totaal)oplossingen voor de commerciële, industriële en residentiële markt.  
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