
 Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing 
Bedrijfstak Bouwmaterialen 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 



   

               
                

               
               

             
  

      

           

  

 
 

      

        

        

           

  
 

              

           

          

        

       

        
 

     

   

         
 

     

 

  

      

 

    
     

      

            

      

 

   
   

            
             

         
  

Erkende Maatregelenlijst Bouwmaterialen 

Het gaat om inrichtingen voor de vervaardiging van stortklaar beton. Ter indicatie de SBI-code die 
voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 23.63. Ook gaat het om inrichtingen voor 
de vervaardiging van producten van beton voor de bouw (SBI 23.61.1), vervaardiging van mortel in 
droge vorm (SBI 23.64), vervaardiging van overige producten van beton, gips en cement (SBI 23.69). 
Voor de bedrijfstak ‘bouwmaterialen’ zijn erkende maatregelen aangemerkt voor de in tabel 14 
genoemde activiteiten. 

Erkende maatregelen voor energiebesparing 

Tabel 14. Erkende maatregelen voor energiebesparing bij de vervaardiging van bouwmaterialen 

Activiteiten Nummers 

Gebouw (G) 

A. Isoleren van de gebouwschil GA1 

B. Ventileren van een ruimte GB1 t/m GB6 

C. Verwarmen van een ruimte GC1 t/m GC5 

D. In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie GD1 t/m GD8 

Faciliteiten (F) 

A. In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) FA1 t/m FA5 

B. In werking van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde stookinstallatie FB1 

C. In werking hebben van een persluchtinstallatie FC1 t/m FC5 

D. In werking hebben van een serverruimte FD 

E. In werking hebben van elektromotoren FE1 

F. In werking hebben van pompen FF1 

Activiteit Isoleren van de gebouwschil 

Nummer maatregel GA1 

Omschrijving maatregel Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken van de kantoorruimte 
beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Spouwmuren isoleren. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Isolatie in spouwmuren ontbreekt. 
Gebouw wordt verwarmd en/of gekoeld. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden In kantoorgebouwen met minimaal een energielabel C, of kantoorgebouwen 
met een bouwjaar vanaf 2003 of later wordt aangenomen dat de maatregel al 
is genomen. Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van 
getroffen maatregelen. 



 

 

     

   

     

     

 

        

      

 

      
      

      

            

      

 

   
   

      
 

     

   

     

     

 

       
  

      

 

  
     

      

         

      

 

   
   

      
 

     

   

         
  

     

 

    

      

 

     
         
  

      

               
        

        

      

 

   
   

      
 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB1 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ventilatie beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Ventilatiesysteem met tijdschakelaar en weekschakeling ontbreekt. 
Ventilatie is altijd aan buiten werktijden. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik is minder dan 10 miljoen m per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB2 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ventilatie beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Aanwezigheidsschakelaar in kleine weinig gebruikte ruimten (bijvoorbeeld 
toilet) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Aanwezigheidsschakelaar ontbreekt. 
Ventilatie is altijd aan tijdens werktijden. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Geschakeld vermogen is minimaal 40 Watt. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB3 

Omschrijving maatregel Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmteafgifte 
nodig is. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

- Isolatieomventilatiekanalen ontbreekt. 
- Luchttoevoerkanalenen/of afzuigkanalenzijnverbondenmeteenrecirculatie-
of warmteterugwinsystemen. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik van de inrichting is minder dan 1 miljoen m per jaar. 

Bedrijfstijd ventilatie is minimaal 2.700 uur per jaar. 
Temperatuur kanaal is minimaal 10°C hoger dan omgevingstemperatuur. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 



 

     

   

     

     

 

         

      

 

    
    

  
 

      
   

            
    

            
   

      

 

    
   

    
   

      
 

     

   

          

     

 

    

      

 

            
    

            

      

               

      

 

   
   

      
 

     

   

       

     

 

  

      

 

      

      

           

      

 

   
   

      
 

     

   

           

     

 

  
  

 

 
 

  
 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB4 

Omschrijving maatregel Energiezuinige ventilator toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) IE3 motor of beter toepassen. b) toerenregeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

a) Motor met rendementsklasse 
IE2 of lager is aanwezig. 
Benodigd luchtdebiet is 
constant. 

b) Motor zonder toerenregeling is aanwezig. 
Benodigd luchtdebiet varieert. 

Technische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Ventilator, aandrijving en elektromotor 
zijn geschikt voor toerenregeling. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Energieverbruik motor is minimaal 3.300 
kWh per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

a) Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

b) Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB5 

Omschrijving maatregel Onnodig draaien van centrale ventilatoren voorkomen in verwarmde hal 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Gerichte puntafzuigingen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

- Een verwarmde hal wordt (deels of geheel) extra geventileerd om vervuilde 
lucht af te voeren. 
- Ventilatievoud van de bestaande installatie is minimaal 4 keer per uur. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing 

Economische randvoorwaarden Ventilatievoud wordt verlaagd naar 1 keer per uur met bestaande installatie. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja 
Natuurlijk moment: Ja 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GB6 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Tijdschakelaar toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Automatische aan- en uitregeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden 
3 Gasverbruik bedraagt minder dan 10 miljoen m . 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GC1 

Omschrijving maatregel Warmte- en/of koudeverlies via transportdeur voor laden en lossen beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Geïsoleerde 
transportdeur toepas-
sen. 

b) Luchtkussens 
toepassen. 

c) Tochtslabben 
toepassen. 



        

 

      

 

  
 

 

   
 

 

   
  

          

            

       
    

     
   

    

      

 

   
 

   

      
   

      
 

     

   

          

     

 

    
   

   

      

 

    
   

    
    

    
    

    
  

      

         
       

    

      

 

    
   

    
   

      
 

     

   

     

     

 

   
 

    
  

      

 

        
  

             
    

 

            

      

 

   
   

      
 

     

   

            
     

     

 

   

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

a) Ongeïsoleerde 
transportdeur is 
aanwezig. 

b) Transportdeur waar 
luchtkussens ontbre-
ken. 

c) Transportdeur waar 
tochtslabben ontbreken 

Technische randvoorwaarden Hal wordt verwarmd tot boven de 10°C 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik is minder dan 1 miljoen m per jaar. 

a) Niet van toepassing. b) Deur is dagelijks 
minimaal 4 uur deur 
open voor het laden en 
lossen per dag. 

c) Niet van toepassing. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

a) Zelfstandig moment: 
Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

b en c) Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GC2 

Omschrijving maatregel Warmte- en/of koudeverlies via openstaande deuren in de gevels beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Snelsluitende en/of automati-
sche bedrijfsdeuren toepassen. 

b) Loopdeur toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

a) Handmatig bediende bedrijfs-
deuren zijn aanwezig. 

b) Voor personendoorgang vanuit 
verwarmde ruimten (anders dan 
vorstvrij houden) naar buiten. 
Personendoorgangwaarbij degehele 
rol-, sectionaal- en/of kanteldeuren 
wordengeopend. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Handmatig bediende deuren zijn 
per werkdag 1 uur extra te sluiten. 

b) Niet van toepassing. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

a) Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

b) Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GC3 

Omschrijving maatregel Temperatuur per ruimte naregelen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Thermostatische radiatorkranen 
toepassen. 

b) Klokthermostaten (en overwerkti-
mers) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Individuele naregeling in verblijfsruimten met radiatoren of verwarmingsgroe-
pen ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Het regelelement van de radiator 
beschikt over een motorbediende 
afsluitklep. 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik is minder dan 10 miljoen m per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GC4 

Omschrijving maatregel Warmte in hoge hal actief verdelen naar werkplekken met warmtevraag om 
verwarming met aardgas te beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ondersteuningsventilatoren toepassen. 
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Uitgangssituatie op basis van een 

referentie- techniek 

Voorzieningen voor luchtcirculatie ontbreken in een bedrijfshallen waar 
werkplekkenmet warmtevraagzijn. 

Technische randvoorwaarden - Geen vervuilende gassen (zoals lasdampen, lijmdampen of uitlaatgassen) zijn 
substantieel aanwezig. 
- Hoogte bedrijfshallen en/of showrooms is  8 meter. 
- Kraanbanen en ondersteuningsventilatoren hinderen elkaar niet. 

Economische randvoorwaarden 
3 - Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar. 

- Ruimtetemperatuur  15°C. 
- Temperatuur boven in de hoge ruimtes is minimaal 4 °C hoger dan tempera- tuur 
op werkplekken. 

Toepasbaaropeen zelfstandigof 

natuurlijk moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GC5 

Omschrijving maatregel Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken. 

Mogelijke technieken ten 

opzichte van uitgangssituatie 

Isolatie aanbrengen om leidingen en appendages. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentie- techniek 

Isolatie om leidingen en appendages ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden In verwarmde ruimten alleen de ringleiding isoleren. 

Economische randvoorwaarden 
3 Aardgasverbruik is minder dan 170.000 m per jaar. 

Bedrijfstijd van installatie behorende bij leidingen en appendages is minimaal 
1.250 uur per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigof 

natuurlijk moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD1 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Langwerpige ledlampen in bestaande armaturen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Armaturen met conventionele 
fluorescentielampen (TL) zijn aanwezig. 

b) Armaturen met PL-lampen (spaarlam-
pen) zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Technische staat van de bestaande armaturen is volgens de installateur voldoende. 

Economische randvoorwaarden a) Aantal branduren is minimaal 1.200 
uur per jaar. 

b) Aantal branduren is minimaal 2.000 
uur per jaar. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD2 

Omschrijving maatregel Bedrijfshal: Basisbinnenverlichting: geïnstalleerd vermogen beperken 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen in nieuwe opbouwarmatuur toepassen 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Economische randvoorwaarden Aantal branduren is minimaal 3.500 uur per jaar 

Toepasbaarop een zelfstandig 

of natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD3 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen in bestaande armatuur toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Halogeen- en/of gloeilamoen zijn 
aanwezig. 

b) Hogedrukkwiklampen zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Technische staat van de bestaande armaturen is volgens de installateur voldoende. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Aantal branduren is minimaal 4.000 uur 
per jaar. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD4 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen verlichting vluchtwegaanduiding beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Nieuwe armaturen met ledlampen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD5 

Omschrijving maatregel Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Schemerschakelaars toepassen. b) Tijdschakelaars toepassen 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt. 
Buitenverlichting (niet zijnde reclame- of noodverlichting) is overdag en / of ’s nachts 
aan. 

Technische randvoorwaarden Aanvullend een bewegingssensor toepassen is mogelijk als sprake is van schrikverlich -
ting in verband met veiligheid. 

Economische randvoorwaarden Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,4 kW. 
Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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Activiteit In werking hebben van ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD6 

Omschrijving maatregel Onnodig branden van reclameverlichting voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Schemer-, en/of tijdschakelaars toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt. 
Reclameverlichting is overdag en / of buiten gebruikstijden tussen 23.00 en 06.00 uur 
aan. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,4 kW. 
Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD7 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen in bestaande en/of nieuwe armaturen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Halogeenlampen en/of halogeen breedstralers zijn 
aanwezig. 

b) Hogedrukkwiklampen 
zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Technische staat van de bestaande armaturen is volgens de installateur voldoende. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Aantal branduren is 
minimaal 4.000 uur per 
jaar. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GD8 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlamp toepassen in bestaande armatuur. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Gloei-, halogeen- en/of neonlampen zijn 
aanwezig. 

b) Conventionele langwerpige fluores-
centielampen (TL) zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Technische staat van de bestaande armaturen is volgens de installateur voldoende. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaarop een zelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) 

Nummer maatregel FA1 

Omschrijving maatregel Energiezuinige warmteopwekking toepassen. 

Mogelijke technieken ten 

opzichte van uitgangssituatie 

Hoogrendementsketel 107 (HR 107-ketel) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Conventioneelrendementsketel (CR-ketel) of verbeterdrendementsketel 
(VR-ketel) is aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is meer dan 500 uur per jaar) in een 
bedrijfshal. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) 

Nummer maatregel FA2 

Omschrijving maatregel Aanvoertemperatuur cv-water automatischregelen op basis van buitentempe-
ratuur. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Weersafhankelijke regelingen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Weersafhankelijke regelingontbreektopcv-groepenmethogetemperatuurver-
warming voor kantoren. 

Technische randvoorwaarden Weersafhankelijke regeling op groepen toepassen opcv-groepen als dit op 
ketels onmogelijk is door warmtapwatervoorzieningen. 

Economische randvoorwaarden Meerdere verblijfsruimten met totaal bruto vloeroppervlakte van minimaal 150 
2 m met verschillende warmtebehoefte. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) 

Nummer maatregel FA3 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Tijdschakelaar (met of zonder 
overwerktimer) toepassen. 

b) Tijdschakelaar met weekschakeling 
(met of zonder overwerktimer) 
toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Automatische aan- en uitschakelingen ontbreken voor een bedrijfshal. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) 

Nummer maatregel FA4 

Omschrijving maatregel Energiezuinige warmteopwekking toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Gasgestookte donkerstralers toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Conventionele (geen hoogrendement) gasgestookte luchtverhitters zijn 
aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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Activiteit In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht) 

Nummer maatregel FA5 

Omschrijving maatregel Opstarttijd cv-installaties regelen op basis van buitentemperatuur en interne 
warmtelast. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Optimaliserende regelingen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Optimaliserende regelingen ontbreken. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden 
3 Jaarlijks gasverbruik is minder dan 170.000 m

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking van een warm tapwatervoorziening, niet zijnde 
stookinstallatie 

Nummer maatregel FB1 

Omschrijving maatregel Warmteverlies van warmtapwaterleidingen en -appendages beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Isolatie van warmtapwaterleidin-
gen aanbrengen. 

b) Isolatie om appendages van 
warmtapwatersysteem. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

a) Isolatie om leidingen ontbreekt. b) Isolatie om appendages ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen in verband 
met garantie, dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Aardgasverbruik is minder dan 
3 170.000 m per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een persluchtinstallatie 

Nummer maatregel FC1 

Omschrijving maatregel Warmte van persluchtcompressoren nuttig gebruiken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Warmte van luchtgekoelde compressor gebruiken voor ruimteverwarming. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Warmte van compressor wordt afgevoerd. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Aantal vollasturen is minimaal 1.500 uur per stookseizoen. 
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan drie meter. 

3  Aardgasverbruik is minder dan 1.000.000 m per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een persluchtinstallatie 

Nummer maatregel FC2 

Omschrijving maatregel Aanstaan persluchtsysteem beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van a) Groepsafsluiter en schakelklok bij b) Schakelklok met overwerktimer 
uitgangssituatie drukvat toepassen. toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie- Schroef- of zuigercompressor is alleen handmatig uit te schakelen. 
techniek 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Economische randvoorwaarden a) Energieverbruik compressor is 
minimaal 18.000 kWh per jaar. 
Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 
miljoen kWh per jaar. 

b) Energieverbruik compressor is 
minimaal 20.000 kWh per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een persluchtinstallatie 

Nummer maatregel FC3 

Omschrijving maatregel Nullasturen persluchtcompressoren beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Oliegeïnjecteerde compressor met 
toerenregeling toepassen. 

b) Olievrije compressor met 
toerenregeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Schakelingen met de standen voor vollast en nullast zijn aanwezig en/of 
schakelingen met de standen vollast, nullast en uit zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Bij meerdere compressoren alleen uitvoeren bij leidende compressor en de 
rest op basis van vollast-/nullast-/uitschakeling. 

Economische randvoorwaarden a) Aantal nullasturen is minimaal 
1.100 uur per jaar. 

b) Aantal nullasturen is minimaal 
1.800 uur per jaar. 

Vermogen compressor is minimaal 25 kW. 
Elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een persluchtinstallatie 

Nummer maatregel FC4 

Omschrijving maatregel Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Luchtkanaal toepassen voor aanzuigen van buitenlucht of van binnenlucht uit 
een onverwarmderuimte. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Compressoren zuigen door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme 
proceslucht aan. 

Technische randvoorwaarden Opening in gevel is mogelijk binnen een afstand van 3 meter. 

Economische randvoorwaarden Energieverbruik compressor is minimaal 65.000 kWh per jaar. Elektriciteitsver-
bruik van de inrichting is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een persluchtinstallatie 

Nummer maatregel FC5 

Omschrijving maatregel Persluchtgebruik bij blazen beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

HR-blaaspistool of blaasmondje met nozzle met laag verbruik toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Blaaspistool ouder dan 10 jaar of blaasmondje zonder nozzle is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Jaarlijks elektriciteitsverbruik is minder dan 10 miljoen kWh. Bedrijfstijd 
blaaspistool of blaasmondje is minimaal 250 uur per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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Activiteit In werking hebben van elektromotoren 

Nummer maatregel FE1 

Omschrijving maatregel Energiezuinige motoren toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

IE4-motoren toepassen of beter. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Motoren met vermogen minder dan 375 kW en meer dan 4 kW en met 
rendementsklasse IE1, IE2 of lager zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden De motor heeft minimaal 4.500 bedrijfsuren per jaar 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van pompen 

Nummer maatregel FF1 

Omschrijving maatregel Energieverbruik van pompen beperken door vermogen vraag gestuurd te 
regelen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Pomp met toerenregeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een referentie-

techniek 

Pomp wordt geregeld met smoorregeling. 

Technische randvoorwaarden Variabel debiet is inpasbaar in installatie. 

Economische randvoorwaarden Bedrijfstijd pomp is minimaal 1.400 uur per jaar. 
Elektriciteitsverbruik van de inrichting is minder dan 10 miljoen kWh per jaar. 

Toepasbaaropeen zelfstandigofnatuurlijk 

moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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