
 Erkende Maatregelenlijst Energiebesparing 
Bedrijfstak Detailhandel 

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 



      

 

 

 
 

 

 

 

 

   

            
              

      
           
         

      

          

  

 
 

        

        

        

        

        

          

  
 

              

        

        

        

     
 

       

   

             
         

    

    

  

  
  

 
 

  
 

   
   

   
   

   
 

     
  

    
    

     
  

     

 

   
   

   
   

  
 

   
   

      

      
  

   
     

  
   

    
   

    
   
  

    
  

   
     

  
   

   
   

    
   
  

   
 

    
      

    
     

     
   

     

  

   
   

Erkende Maatregelenlijst Detailhandel 

Inrichting voor detailhandel zoals winkels en supermarkten. Ter indicatie de SBI-code die hiervoor 
veelal wordt gebruikt is SBI-code 47. Het gaat hier nadrukkelijk niet om benzinestations (SBI-code 
47.3), markthandel (SBI-code 47.8), detailhandel niet via winkel of markt (SBI-code 47.9) en/of 
groothandel en handelsbemiddeling (SBI-code 46). Voor de bedrijfstak ‘detailhandel’ zijn erkende 
maatregelen aangemerkt voor de in tabel 19 genoemde activiteiten. 

Erkende maatregelen voor energiebesparing 

Tabel 19. Erkende maatregelen voor energiebesparing in de sector detailhandel. 

Activiteiten Nummers 

Gebouw (G) 

A. Gebruiken van een energieregistratie- en bewakingssysteem GA1 

B. Isoleren van de gebouwschil GB1 t/m GB3 

C. Ventileren van een ruimte GC1 t/m GC3 

D. Verwarmen van een ruimte GD1 t/m GD2 

E. Koelen van een ruimte GE1 t/m GE3 

F. In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie GF1 t/m GF10 

Faciliteiten (F) 

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

B. In werking hebben van een productkoeling FB1 t/m FB18 

C. In werking hebben van een liftinstallatie FC1 t/m FC2 

D. In werking hebben van een roltrapsysteem FD1 

E. Bereiden van voedingsmiddelen FE1 

Activiteit Gebruiken van een energieregistratie- en -bewakingssysteem 

Nummer maatregel GA1 

Omschrijving maatregel Borgen van de optimale energiezuinige in- en afstellingen van klimaatinstallaties door het 
automatisch laten registeren en analyseren van energieverbruiken met een 
energieregistratie- en bewakingssysteem (EBS). 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie 

a) Slimme meter met 
een energieverbruiks-
manager toepassen 
voor elektriciteit, 
aardgas (a.e.) en/of 
warmte. 

b) Een automatisch EBS 
met een rapportagefunc-
tie (voor een overzicht 
van het energieverbruik 
per dag, week en jaar) 
toepassen. 

c) Een automatisch EBS met een 
rapportagefunctie (voor een 
overzicht van het energieverbruik 
per dag, week en jaar) toepassen, 
in combinatie met een gebouwbe-
heersysteem (GBS). 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Elektriciteit- en gas-
en/of warmtemeters die 
op afstand kunnen 
worden uitgelezen (de 
zogenaamde slimme 
meters) ontbreken. 

b) EBS ontbreekt. c) Gebouwbeheersysteem is 
aanwezig zonder een EBS. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Voor het bedoelde 
gebouw geldt: 
- Jaarlijkse warmtever-
bruik is meer dan 25.000 
m3 (a.e.); of 
- Jaarlijkse elektriciteits-
verbruik is meer dan 
88.000 kWh; of 
- Een bruto vloeropper-
vlakte van meer dan 

2 1.500 m . 

b) Voor het bedoelde 
gebouw geldt: 
- Jaarlijkse warmtever-
bruik is meer dan 75.000 
m3 (a.e.); of 
- Jaarlijkse elektriciteits-
verbruik meer dan 
265.000 kWh; of 
- Een bruto vloeropper-
vlakte van meer dan 

2 4.400 m . 

c) Voor het bedoelde gebouw 
geldt: 
- Jaarlijkse warmteverbruik is 
meer dan 170.000 m3 (a.e.); of 
- Jaarlijkse elektriciteitsverbruik is 
meer dan1.000.000kWh;of 
- Een bruto vloeroppervlakte van 

2 meer dan 10.000 m . 

Toepasbaar op eenzelfstandigof 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 
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Alternatieve erkende maatregelen Niet van toepassing. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Isoleren van de gebouwschil 

Nummer maatregel GB1 

Omschrijving maatregel Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie 

Spouwmuren isoleren. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Isolatie in spouwmuren ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

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

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden In warenhuizen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of gelijk 
aan 0,7, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt aangenomen dat de 
maatregel al is genomen. 
In supermarkten en overige winkels met minimaal een energielabel A met een energie-
index kleiner of gelijk aan 0,5, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt 
aangenomen dat de maatregel al is genomen. 
Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen. 

Activiteit Isoleren van de gebouwschil 

Nummer maatregel GB2 

Omschrijving maatregel Warmte- en koudeverlies via transportdeur beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie 

a) Geïsoleerde, niet-openbare 
transportdeur toepassen. 

b) Snelsluitende 
transportdeur toepas-
sen. 

c) 
Luchtkus-
sens 
toepassen 

d) 
Tochtslab-
ben 
toepas-
sen. 

Uitgangssituatie op basis van 

een referentietechniek 

a) Ongeïsoleerde transportdeur 
toepassen. 

b) Handmatig bediende 
transportdeur met 
elektromotor toepas-
sen. 

c) 
Trans-
portdeur 
waar 
luchtkus-
sens 
ontbre-
ken. 

d) 
Trans-
portdeur 
waar 
tochtslab-
ben 
ontbre-
ken. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a en b) Niet van toepassing. c) 
Aardgas-
verbruik 
is minder 
dan 
170.000 

3 m per 
jaar. 
Minimaal 
4 uur 
laden en 
lossen 
per dag. 

d) Niet 
van 
toepas-
sing. 

Toepasbaar op een 

zelfstandig of natuurlijk 

moment? 

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

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

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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Activiteit Isoleren van de gebouwschil 

Nummer maatregel GB3 

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Snelsluitende en/of automatische bedrijfsdeuren 
toepassen. 

b) Loopdeuren toepas-
sen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Handmatig bediende bedrijfsdeuren zijn aanwezig. b) - Voor personendoor-
gang vanuit verwarmde 
ruimten (anders dan 
vorstvrij houden) naar 
buiten. 
- Personendoorgang 
waarbij de gehele rol-, 
sectionaal- en/of 
kanteldeuren worden 
geopend. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Handmatig bediende deur is per werkdag 1 uur extra te 
sluiten. 

b) Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

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

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

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GC1 

Omschrijving maatregel Warmteverlies ventilatiekanalen beperken in ruimten waar geen warmte-afgifte 
nodig is. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Isolatie om ventilatiekanalen aanbrengen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

- Isolatie om ventilatiekanalen ontbreekt. 
- Luchttoevoerkanalen en/of afzuigkanalen zijn verbonden met een recirculatie-
of warmteterugwinsystemen. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Bedrijfstijd ventilatie is minimaal 1.500 uur per jaar. 
Temperatuur kanaal is minimaal 10°C hoger dan omgevingstemperatuur. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja, als bedrijfstijd ventilatie minimaal 2.700 uur per jaar 
is. Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GC2 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Tijdschakelaar toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische aan- en uitregeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandigof 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden In warenhuizen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of 
gelijk aan 0,7, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt 
aangenomen dat de maatregel al is genomen. 
In supermarkten en overige winkels met minimaal een energielabel A met een 
energie-index kleiner of gelijk aan 0,5, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of 
later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. 
Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen. 
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Activiteit Ventileren van een ruimte 

Nummer maatregel GC3 

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 

referentietechniek 

Ventilatiesysteem zonder aanwezigheidsschakelaar. 
Ventilatie is altijd aan tijdens werktijden. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepasing. 

Economische randvoorwaarden Geschakeld vermogen is minimaal 40 Watt. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden In gebouwen met minimaal een energielabel C, of gebouwen 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. 
Voor wat betreft het bouwjaar geldt dat nieuwbouw in ieder geval aan de EPC-eisen 
van 2003 behoort te voldoen (Bouwbesluit). 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GD1 

Omschrijving maatregel Temperatuur per ruimte naregelen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Thermostatische radiatorkranen en/of ruimtethermostaten toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Individuele naregeling in ruimten ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

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

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Verwarmen van een ruimte 

Nummer maatregel GD2 

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 

referentietechniek 

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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Koelen van een ruimte. 

Nummer maatregel GE1 

Omschrijving maatregel Warmte bij grote warmteproducerende apparaten afzuigen, zodat minder gekoeld 
hoeft te worden. 
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Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Afzuiginstallatie met afvoerend kanaal naar buiten installeren met afzuigkap boven 
warmteproducerende apparatuur. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Warmteproducerende apparatuur zonder afzuiginstallatie in een gekoelde ruimte. 

Technische randvoorwaarden Warmteproducerende installatie bestaat uit een apparaat of een cluster van apparaten 
welke met één installatie is af te zuigen. 

Economische randvoorwaarden Vermogen warmteproducerende apparatuur is meer dan 10 kW. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Koelen van een ruimte. 

Nummer maatregel GE2 

Omschrijving maatregel Aanstaan van koelpomp beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Automatische schakeling die koelpomp uitschakelt wanneer er geen koudevraag is. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische schakeling is afwezig. 
Koelpompen draaien continu. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Koelen van een ruimte. 

Nummer maatregel GE3 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via koudwaterleidingen beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Isolatie aanbrengen om leidingen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Isolatie om leidingen ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF1 

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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

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

Nummer maatregel GF2 

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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja, als de verlichting eenvoudig bereikbaar is 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF3 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen in bestaande armaturen toepassen. 

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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja 
Natuurlijk moment: Ja. 

Zelfstandig moment: Ja, als bestaand 
armatuur is uitgerust met conventioneel 
voorschakelapparaat (VSA) 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF4 

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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF5 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken. 
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Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen in bestaande armatuur toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Halogeen-, gloei- en/of neonlampen 
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. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF6 

Omschrijving maatregel Binnenverlichting automatisch beperken op basis van daglichttoetreding 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Daglichtafhankelijke regelingen voor 
dimmen van verlichting toepassen. 

b) Daglichtafhankelijke schakeling 
voor schakelen van verlichting 
toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Daglichtafhankelijke schakeling is afwezig. 

a) Hoogfrequente (HF) armaturen met 
langwerpige fluorescentielampen (TL) (niet 
retrofit) of LED verlichting parallel aan ramen 
en/of lichtkoepel zijn aanwezig. 

b) Conventionele armaturen met 
langwerpige fluorescentielampen 
(TL) zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Verlichting is apart schakelbaar langs ramen en/of onder daglichtopeningen. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Geïnstalleerd vermogen per 
schakeling is minimaal 0,4 kW. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden In warenhuizen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of 
gelijk aan 0,7, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt aangenomen 
dat de maatregel al is genomen. 
In supermarkten en overige winkels met minimaal een energielabel A met een 
energie-index kleiner of gelijk aan 0,5, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of 
later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. 
Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF7 

Omschrijving maatregel Branden van verlichting in sociale ruimten, kantoren, opslagruimten en magazijnen 
beperken bij wisselend ruimtegebruik. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Aanwezigheidschakelingen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Aanwezigheidsschakeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,7 kW. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF8 

Omschrijving maatregel Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen. 
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Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Bewegingssensors, schemer-
en tijdschakelaars toepassen. 

b) Schemer- en tijdschakelaars toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

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

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Minimaal 20 armaturen zijn aanwezig. 
Buitenverlichting is in de nacht minimaal 6 uur uit. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- en buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF9 

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 ’s nachts aan. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Reclameverlichting kan in de nacht minimaal 6 uur worden uitgeschakeld. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een ruimte- of buitenverlichtingsinstallatie 

Nummer maatregel GF10 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen basisbinnenverlichting beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Ledlampen in nieuwe inbouwarmatuur 
toepassen. 

b) Ledlampen in nieuwe opbouwarma-
tuur toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Conventionele inbouwarmaturen met 
langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn 
aanwezig. 

b) Conventionele fluorescentielampen 
(TL) in montagebalken zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Aantal branduren is minimaal 5.000 uur 
per jaar. 

b) Aantal branduren is minimaal 3.500 
uur per jaar 

Toepasbaar op eenzelfstandigof 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

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

Nummer maatregel FA1 

Omschrijving maatregel Aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Tijdschakelaar met weekschakeling (met of zonder overwerktimer) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische aan- en uitschakelingen ontbreken. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Toepasbaar op eenzelfstandig 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 FA2 

Omschrijving maatregel Energiezuinige warmteopwekking toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Hoogrendementsketel 107 (HR107-ketel) 
toepassen. 

b) Hoogrendementsluchtverhitter 
(HR-luchtverhitter) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) CR-ketel of VR-ketel is aanwezig voor 
basislast. 

b) Conventionele luchtverhitters zijn 
aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b.) Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

a) Zelfstandig moment: Ja, als aantal 
vollasturen van de Conventioneelrende-
mentsketel (CR-ketel) minimaal 750 uur per 
stookseizoen is of aantal vollasturen van de 
verbeterdrendementsketel (VR-ketel) 
minimaal 1.050 uur per stookseizoen is, én 

3 aardgasverbruik is minder dan 170.000 m
per jaar. 
Natuurlijk moment: Ja. 

b) Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja 

Bijzondere omstandigheden In warenhuizen met minimaal een energielabel A met een energie-index kleiner of 
gelijk aan 0,7, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of later wordt aangenomen 
dat de maatregel al is genomen. 
In supermarkten en overige winkels met minimaal een energielabel A met een 
energie-index kleiner of gelijk aan 0,5, of gebouwen met een bouwjaar vanaf 2009 of 
later wordt aangenomen dat de maatregel al is genomen. 
Het energielabel staat voor de energieprestatie op basis van getroffen maatregelen. 

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

Nummer maatregel FA3 

Omschrijving maatregel Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Weersafhankelijke regelingen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Weersafhankelijke regeling ontbreekt opcv-groepen met hogetemperatuurverwar-
ming. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig 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 FA4 

Omschrijving maatregel Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmte-
last. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Optimaliserende regeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Optimaliserende regeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Toepasbaar op eenzelfstandig 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 FA5 

Omschrijving maatregel Aanvoertemperatuur cv-water automatisch regelen op basis van weersvoorspelling 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Weersvoorspellende regeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Weersvoorspellende regeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Met internet verbonden gebouwbeheersysteem (GBS) is aanwezig. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB1 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via verticaal koelmeubel (VC2, VC3) beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Dagafdekking met stroken-
gordijn toepassen. 

b) Dagafdekking met 
deuren met enkele 
beglazing toepassen. 

c) Dagafdekking met 
deuren met dubbele 
beglazing toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Verticaal koelmeubel zonder dagafdekking is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b en c) Koelmeubel is op een centraal koelsysteem 
aangesloten. 
Zelfstandig moment: Nachtafdekking en warmtete-
rugwinning van het koelsysteem zijn niet aanwe-
zig. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB2 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via semi-verticaal koelmeubel (VC1) beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Nachtafdekking toepassen. b) Dagafdekking met 
enkele beglazing 
toepassen. 

c) Dagafdekking met 
dubbele beglazing 
toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Semi-verticaal koelmeubel (VC1) zonder nachtafdekking is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden a) Niet van toepassing. b) Koelmeubel is op 
een centraal koelsys-
teem aangesloten. 

c) Koelmeubel is op een 
centraal koelsysteem 
aangesloten. 
Zelfstandig moment: Er 
is geen warmteterug-
winning van het 
koelsysteem aanwezig. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

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

Nummer maatregel FB3 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via horizontaal koelmeubel (HC4, eiland) beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Dagafdekking horizontaal koelmeubel (HC4, eiland) met enkele beglazing toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Horizontale koelmeubel (HC4, eiland) zonder afdekking is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Koelmeubel is op een centraal koelsysteem aangesloten. Zelfstandig moment: Er is 
geen warmteterugwinning van het koelsysteem aanwezig. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB4 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via horizontaal vriesmeubel (HF1, HF3, HF4) beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Dagafdekking met enkele beglazing toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Horizontaal vriesmeubel (HF1, HF3, HF4) zonder dagafdekking is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden De maatregel geldt niet voor een stekkerklaar meubel met nachtafdekking. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB5 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via verticaal vriesmeubel (VF4) beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Verticaal vriesmeubel (VF4) toepassen met afdekking met dubbele beglazing, label C of 
beter. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Verticaal vriesmeubel (VF4) met afdekking met dubbele beglazing is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Koelmeubel is op een centraal koelsysteem aangesloten. Zelfstandig moment: Er is 
geen warmteterugwinning van het koelsysteem. Bouwjaar huidige koelmeubel is van 
voor het jaar 2010. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB6 

Omschrijving maatregel Koudeverlies via leidingen en appendages beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Isolatie van koel- /vriesleidingen toepassen b) Isolatie van appendages in 
koel-/vriesleidingen toepassen. 
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Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Ongeïsoleerdekoel- /vriesleidingen in 
verwarmde omgeving zijn aanwezig. 

Ongeïsoleerde appendages in 
koel-/vriesleidingen in verwarmde 
omgeving zijn aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB7 

Omschrijving maatregel Energiezuinige anti-condensvorming op ramen vriesmeubels (VF4) toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Anti-condensfolie op vriesmeubelen (VF4) toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Elektrische randverwarming is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB8 

Omschrijving maatregel Energiezuinig expansieventiel bij verdamper toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Elektronisch expansieventiel in vriesmeubel toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Thermostatisch expansieventiel is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB9 

Omschrijving maatregel Energiezuinige ontdooiing van verdampers toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Verdampers in koelmeubelen en koelcellen ontdooien door toevoer van het koudemid-
del te stoppen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Tijd-gestuurde elektrische ontdooiing is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

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

Nummer maatregel FB10 

Omschrijving maatregel Branden van verlichting in koel- en vriescel beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Deurschakeling of bewegingsschakelaar toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Deurschakeling en bewegingsschakelaar ontbreken. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Geïnstalleerd vermogen verlichting in koel- en vriescel is minimaal 250 Watt. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: ja 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB11 

Omschrijving maatregel Beperken van ijsvorming op de verdamper(s). 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Automatische ontdooiing van de verdamper(s) toepassen 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Regeling voor ontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB12 

Omschrijving maatregel Energiezuinige lampen in koelcel toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Armaturen met ledlampen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL5 of TL8) zijn 
aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB13 

Omschrijving maatregel Energiezuinig koelen door koude lucht te gebruiken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Aan te zuigen (buiten)lucht scheiden van afgegeven lucht vanuit koelinstallatie. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Koelinstallatie heeft geen gescheiden luchtaanzuiging. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 
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Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB14 

Omschrijving maatregel Binnentreden van warme en/of vochtige lucht in koelcel beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Deurschakeling toepassen om verdampingsventilatoren te onderbreken 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Deurschakeling ontbreekt. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB15 

Omschrijving maatregel Aanstaan van pomp koelmedium beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Automatische schakeling van pomp toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Automatische schakeling en toerenregeling ontbreekt op pomp. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Vermogen pomp is minimaal 1kW. 
Te vermijden energieverbruik door uitschakelen pomp is minimaal 3.400 kWh per jaar. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB16 

Omschrijving maatregel Condensordruk automatisch regelen door condensortemperatuur aan te passen aan de 
buitenluchttemperatuur. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Condensordrukregeling toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Vaste condensordruk gedurende het hele jaar. 

Technische randvoorwaarden Elektronisch expansieventiel is aanwezig. 

Economische randvoorwaarden Energieverbruik koel- of vriesinstallatie is minimaal 180.000 kWhthermisch per jaar. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB17 

Omschrijving maatregel Temperatuurverschil bij condenseren beperken. 
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Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Groter condensoroppervlak toepassen zodat temperatuurverschil tussen condensor en 
buitentemperatuur maximaal 10°C wordt. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Temperatuurverschil tussen condensor en buitentemperatuur is minimaal 20°C. 
Koeltemperatuur is lager of gelijk aan 2°C. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Koelvermogen is maximaal 250 kWthermisch. Bedrijfstijd koelinstallatie is minimaal 
2.200 vollasturen per jaar. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van productkoeling 

Nummer maatregel FB18 

Omschrijving maatregel Energiezuinige condensor- en/of verdamperventilator voor koelinstallaties van koel-
en/of vriescellen toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie 

a en b) Condensorventilator voor koelen en 
vriezen met vermogen van maximaal 20 W 
per kWthermisch toepassen. 

c) Verdamperventi-
lator voor koelen 
met vermogen van 
maximaal 30 W per 
kWthermisch toepas-
sen. 

d) Verdamper-
ventilator voor 
vriezen met 
vermogen van 
maximaal 40W 
per kWthermisch 

toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Celtemperatuur is maximaal 2°C. 

a) Condensorventila-
tor voor koelen heeft 
vermogen van 
minimaal 50 W per 
kWthermisch. 

b) Condensorventi-
lator voor vriezen 
heeft vermogen 
van minimaal 50 
W per kWthermisch. 

c) Verdamperventi-
lator voor koelen 
heeft vermogen van 
minimaal 60 W per 
kWthermisch. 

d) Verdamper-
ventilator voor 
vriezen heeft 
vermogen van 
minimaal 75 W 
per kWthermisch. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Koelvermogen is maximaal 250 kWthermisch. 

a) Bedrijfstijd 
koelinstallatie is 
minimaal 2.200 
vollasturen per jaar 

b) Bedrijfstijd 
vriesinstallatie is 
minimaal 2.700 
vollasturen per 
jaar. 

c) Bedrijfstijd 
koelinstallatie is 
minimaal 2.200 
vollasturen per jaar 

d) Bedrijfstijd 
vriesinstallatie 
is minimaal 
2.700 vollast-
uren per jaar. 

Toepasbaar op eenzelfstandig of 

natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een liftinstallatie 

Nummer maatregel FC1 

Omschrijving maatregel Energieverbruik voor verlichting en ventilatie voorkomen als lift niet in gebruik is. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

a) Stand-by schakeling op liftbesturing 
toepassen. 

b) Aanwezigheidsdetectie toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Verlichting en ventilatie cabine zijn continu in gebruik. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op een zelfstandig 

moment of natuurlijk moment? 

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

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

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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Activiteit In werking hebben van een liftinstallatie 

Nummer maatregel FC2 

Omschrijving maatregel Geïnstalleerd vermogen verlichting liftcabine beperken. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Ledlampen toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

a) Gloeilamp is aanwezig. b) Halogeenlamp is aanwezig. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op een zelfstandig 

moment of natuurlijk moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit In werking hebben van een roltrapsysteem 

Nummer maatregel FD1 

Omschrijving maatregel Energiezuinige roltrapbesturing toepassen. 

Mogelijke technieken ten opzichte van 

uitgangssituatie 

Aanbodafhankelijke regeling met twee snelheden of onderbrekende besturing 
toepassen. 

Uitgangssituatie op basis van een 

referentietechniek 

Roltrap is zonder aanbodafhankelijke regeling uitgevoerd en draait continu tijdens 
gebruikstijden. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op een zelfstandig 

moment of natuurlijk moment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja. 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 

Activiteit Bereiden van voedingsmiddelen 

Nummer maatregel FE1 

Omschrijving maatregel Een infrarood salamander met aan/uit of tijd schakelaar voor het verwarmen of 
grillen van producten inzetten. 

Mogelijke technieken ten opzichte 

van uitgangssituatie 

Automatische pan detectie, waardoor onnodig aanstaan van het grill element wordt 
voorkomen. 

Uitgangssituatie op basis van 

een referentietechniek 

Ongeregelde infrarood salamander worden ingezet voor het verwarmen of grillen 
van producten. 

Technische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Economische randvoorwaarden Niet van toepassing. 

Toepasbaar op eenzelfstandig 

of natuurlijkmoment? 

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja 

Bijzondere omstandigheden Niet van toepassing. 
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