
Natuurlijke koudemiddelen
Natuurlijke koudemiddelen zijn middelen die de ozonlaag niet aantasten en een zeer laag of 
geen aard-opwarmend vermogen (GWP) hebben. Deze koudemiddelen worden in de koude-
techniek en klimaatbeheersing toegepast als alternatief voor ozonlaagafbrekende chloorhou-
dende koudemiddelen (HCFK) en koudemiddelen met een hoog aard-opwarmend vermogen 
(HFK’s). Bovendien kunnen natuurlijke koudemiddelen in hun eigen specifieke toepassingsge-
bied zorgen voor een goede energetische prestatie van koelinstallaties.

Er kleven echter ook nadelen aan de toepassing van natuurlijke koudemiddelen: ze vormen bij 
lekkage een risico voor hun directe omgeving:

  Ammoniak (NH3) – giftig
  Kooldioxide (CO2) – verstikkend en zeer hoge druk in de installatie
  Koolwaterstoffen (o.a. Propaan en Isobutaan) – brandbaar en explosief
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Meer info:
www.nvkl.nl 

Infoblad   
Natuurlijke Koudemiddelen

Veiligheidsmaatregelen
Als eigenaar/beheerder van een installatie met natuurlijke koudemiddelen moet u voorzorgs-
maatregelen te nemen om de veiligheid voor uzelf, medewerkers en omgeving te waarborgen. 
Per 1 januari 2016 is dit vastgelegd in het Activiteitenbesluit en bent u wettelijk verplicht zich 
aan bepaalde regels te houden. 

De zorgplicht vanuit de Arbowet verplicht daarnaast dat bedienend personeel en medewer-
kers die werken aan of bij koelinstallaties met een natuurlijk koudemiddel goed geïnstrueerd/
getraind zijn. 

Voor koelinstallaties met natuurlijke koudemiddelen 
(ammoniak, kooldioxide en koolwaterstoffen) gelden 
per 1 januari 2016 nieuwe regels. Als eigenaar/
beheerder heeft u bepaalde verantwoordelijkheden. 
Dit infoblad informeert u hierover. 

Verplichte wetgeving 
De volgende wetgeving is 
van toepassing als u een 
koelinstallatie heeft met 
natuurlijke koudemiddelen: 
  Activiteitenbesluit

(per 1 januari 2016)
  Zorgplicht Arbowet
  Richtlijn drukapparatuur

(PED)
  Omgevingsvergunning milieu

(voor koelinstallaties gevuld
met >100kg propaan/butaan
of >1500kg ammoniak)



Wettelijk verplichte keuring 

NEDERLANDSE VERENIGING VOOR ONDERNEMINGEN OP HET 
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Het Activiteitenbesluit (Besluit Algemene 
Regels Inrichting Milieubeheer) eist van 
eigenaren van koelinstallaties met natuurlijke 
koudemiddelen dat zij jaarlijks een preventie-
ve keuring laten uitvoeren door een gecertifi-
ceerde monteur.

De verplichte keuring geldt voor:
  Koelinstallaties met een inhoud van ten 

minste 10 kg kooldioxide;
  Koelinstallaties met een inhoud van ten 

minste 5 kg koolwaterstoffen;

Deze flyer wordt u aangeboden door:

De NVKL is de Nederlandse Vereniging van onder-
nemingen op het gebied van Koudetechniek en 
Luchtbehandeling. Zowel leveranciers als installa-
teurs zijn bij de NVKL aangesloten. 
www.nvkl.nl

  Koelinstallaties met een inhoud van ten 
minste 10 en ten hoogste 1500 kg* am-
moniak.

*Voor installaties met een inhoud van meer 
dan 1500kg ammoniak geldt een verplichte 
omgevingsvergunning milieu. 

Tijdens deze keuring wordt beoordeeld of de 
koelinstallatie goed en veilig functioneert en 
of onderhoud of reparatie nodig is. 
De keuring dient uitgevoerd te worden tijdens 

Downloads

Handhaving
Als de toezichthouder (Inspectie 
voor de Leefomgeving en Transport, 
Regionale uitvoeringsdienst, 
Gemeente) constateert dat 
de keuringen en/of reparaties 
onvoldoende zijn uitgevoerd en sprake 
is van een reëel veiligheidsrisico kan 
hij handhavend optreden. Van de 
toezichthouder wordt verwacht dat hij 
samenwerkt met de Inspectie SZW in 
verband met diens bevoegdheid voor 
het Warenwetbesluit drukapparatuur 
en omdat in dergelijke situaties sprake 
is van een veiligheidsrisico voor 
werknemers.

het jaarlijkse onderhoud door installatie- en 
onderhoudspersoneel met een vakbekwaam-
heidscertificaat NH3, CO2 of koolwaterstoffen 
in dienst bij het installatiebedrijf dat tevens 
het onderhoud uitvoert.

De bevindingen en werkzaamheden worden 
in het logboek genoteerd. Kleine onvolkomen-
heden worden direct opgelost. Voor grotere 
onvolkomenheden wordt binnen twee weken 
na de inspectie een plan van aanpak aan de 
eigenaar/beheerder overlegd. 

Per koudemidddel zijn de geldende technische eisen vastgelegd in een richtlijn. Voor koelinstallaties gevuld met ammoniak (NH3) zijn 
deze vastgelegd in de PGS13, voor koolwaterstoffen in de NPR7600 en voor kooldioxide (CO2) in de NPR7601. De downloads vindt u 
op www.nvkl.nl. en op www.nen.nl

Gecertificeerde monteurs
Alleen personeel met een vakbekwaamheidscertificaat is gemachtigd om de jaarlijkse verplichte 
keuring uit te voeren tijdens het jaarlijks onderhoud. Voorheen moest deze keuring door een 
onafhankelijk deskundige worden uitgevoerd.

De eisen voor dit persoonsgebonden vakbekwaamheidscertificaat staan omschreven in de PGS13 (9.2), 
NPR7600 (9.2) en NPR7601 (9.2). Er kunnen aparte deelcertificaten worden behaald voor NH3, CO2 en 
Koolwaterstoffen. 

Op www.certcheck.nl wordt door een geaccrediteerde certificerende instelling een register 
bijgehouden van gecertificeerde personen. 
In de bedrijvengids van de NVKL kunt u bedrijven vinden met gecertificeerde monteurs in dienst, www.
nvkl.nl. 

Voorbereid personeel
De Arbowet stelt dat u uw personeel dat werkzaam is bij een installatie met natuurlijke koudemiddelen 
goed geïnstrueerd/getraind moet zijn. Het is raadzaam om uw personeel een training te laten volgen 
met betrekking tot veiligheid. Deze veiligheidstraining kan gevolgd worden bij opleidingscentrum GO°, 
www.opleidingscentrum-go.nl. 

Dit infoblad is tot stand gekomen door een samenwerking 
tussen InfoMil en NVKL.

InfoMil is het centraal informatiepunt voor wet- en 
regelgeving op milieugebied en omgevingsdomein 
(Rijkswaterstaat, Ministerie van Infrastructuur en 
Milieu). 
www.infomil.nl


