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Bijlage 10. behorende bij artikel 2.16 van de Activiteitenregeling milieubeheer 

16. tankstations en autowasinrichtingen 

Onder tankstations en wasstraten wordt het volgende verstaan: 
Inrichtingen voor machinale reiniging van gemotoriseerde voertuigen. Ter indicatie de SBI-code die 
voor de indeling van deze inrichtingen veelal wordt gebruikt: 45.20.5. Inrichtingen voor 
motorbrandstofverkooppunten. Ter indicatie de SBI-code die voor de indeling van deze inrichtingen 
veelal wordt gebruikt: 47.3. 

Maatregelen 

Tabel 16. Erkende maatregelen voor energiebesparing bij tankstations en wasstraten 
Type maatregel  Nummers  

Gebouwschil  1 – 3  

Ruimteventilatie  4 – 5  

Ruimteverwarming  6 – 7  

Ruimte- en buitenverlichting  8 – 16  

Warm tapwater voorziening  17  

Persluchtinstallatie  18 – 20  

Faciliteiten  34 – 36  

Activiteit   

In werking hebben van een stookinstallatie (emissies naar de lucht)  21 – 23  

In werking hebben van een koelinstallatie  24 – 33  

 
Type maatregel  Gebouwschil  

Nummer maatregel  1  

Omschrijving maatregel  Tankstation: Warmte- en/of koudeverlies via buitenmuur beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Spouwmuur isoleren.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Isolatie in spouwmuur ontbreekt.  

a) Winkel wordt verwarmd met 
aardgasgestookte warmtebron.  

b) Winkel wordt verwarmd met 
aardgasgestookte warmtebron en 
gekoeld. 

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [21] Tankstation: Energiezuinige warmteopwekking voor ruimteverwarming 
toepassen.  

Bijzondere omstandigheden  In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 dan wel in 
een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve aan 
de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn 



genomen.  

 
Type maatregel  Gebouwschil  

Nummer maatregel  2  

Omschrijving maatregel  Tankstation: Warmte- en/of koudeverlies via beglazing in gemetselde gevel 
beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

HR++-glas toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Dubbelglas is 
aanwezig.  

b) HR-glas is aanwezig.  c) HR+-glas is aanwezig.  

Ruimte wordt verwarmd. 
Ruimte wordt verwarmd en gekoeld.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Binnentemperatuur is tijdens stookseizoen en tijdens werktijden minimaal 17°C. 
Het totaal bruto verwarmd vloeroppervlak is minimaal 150m2.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [21] Tankstation: Energiezuinige warmteopwekking voor ruimteverwarming 
toepassen.  

Bijzondere omstandigheden  In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 dan wel in 
een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve aan 
de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn  

 
Type maatregel  Gebouwschil  

Nummer maatregel  3  

Omschrijving maatregel  Warmte- en/of koudeverlies via openstaande winkeldeur in gebouwschil 
beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Automatische winkeldeur toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Handmatige bediende winkeldeur is aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Deur is per werkdag minimaal 1 uur extra te sluiten.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimteventilatie  

Nummer maatregel  4  

Omschrijving maatregel  Onnodig aanstaan van ventilatie voorkomen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Tijdschakelaar met weekschakeling 
toepassen.  

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

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Ventilatiesysteem zonder 
tijdschakelaar en weekschakeling. 
Ventilatie is, altijd aan buiten 
werktijden.  

b) Ventilatiesysteem zonder 
aanwezigheidsschakelaar. Ventilatie is 
altijd aan tijdens werktijden.  

Technische randvoorwaarden  Een minimale ventilatie aanhouden indien vanuit hygiëne nodig is. Geen 
warmteterugwinning uit ventilatielucht aanwezig.  

Economische randvoorwaarden  a) N.v.t.  b) Geschakeld vermogen is minimaal 



40 Watt.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

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

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

Alternatieve erkende maatregelen  [5] Energiezuinige ventilator toepassen.  

Bijzondere omstandigheden  Tankstation: In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die 
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel 
reeds te zijn  

 
Type maatregel  Ruimteventilatie  

Nummer maatregel  5  

Omschrijving maatregel  Energiezuinige ventilator toepassen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) 
Gelijkstroomventil
ator toepassen.  

b) IE2-
elektromotor met 
toerenregeling 
toepassen.  

c) IE3-
elektromotor 
toepassen.  

d) Toerenregeling 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a, b en c) Elektromotor met rendementsklasse IE2 of lager 
is aanwezig.  

d) Elektromotor 
met aan/uit 
regeling is 
aanwezig.  

a) Benodigd 
luchtdebiet is 
constant.  

b, c en d) Benodigd luchtdebiet varieert.  

Technische randvoorwaarden  a, b en c) N.v.t.  d) Ventilator, 
aandrijving en 
elektromotor zijn 
geschikt voor 
toerenregeling.  

Economische randvoorwaarden  a) 
Motorvermogen 
(kW) 
vermenigvuldigd 
met de bedrijfstijd 
(uren per jaar) is 
minimaal 7.000 
kWh per jaar.  

b) N.v.t.  c) N.v.t.  d) 
Motorvermogen 
(kW) 
vermenigvuldigd 
met de bedrijfstijd 
(uren per jaar) is 
minimaal 3.400 
kWh per jaar.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimteverwarming  

Nummer maatregel  6  

Omschrijving maatregel  Temperatuur per ruimte naregelen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Thermostatische radiatorkranen toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Verwarmde ruimte met radiatoren zonder ruimtethermostaat is aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  



 
Type maatregel  Ruimteverwarming  

Nummer maatregel  7  

Omschrijving maatregel  Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in 
onverwarmde ruimten.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

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

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

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

Technische randvoorwaarden  Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie, 
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja 
Natuurlijk moment: Ja  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  Tankstation: In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 
dan wel in een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die 
derhalve aan de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel 
reeds te zijn  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  8  

Omschrijving maatregel  Tankstation: Geïnstalleerd vermogen basis binnenverlichting beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Armaturen met 
langwerpige 
hoogfrequente 
fluorescentielampen 
(TL5) toepassen.  

b) Langwerpige 
ledlampen in bestaande 
armaturen toepassen.  

c) Ledlampen in 
bestaande armaturen 
(met fitting E14 of E27) 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

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

c) PL-lampen 
(traditionele 
spaarlampen) zijn 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Aantal branduren is minimaal 4.600 uur per jaar (indicatie ± 12 uur per dag).  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

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

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

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 dan wel in 
een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve aan 
de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  9  

Omschrijving maatregel  Autowasinrichting: Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Armaturen met langwerpige 
hoogfrequente fluorescentielampen 
(TL5) toepassen.  

b) Armaturen met ledlampen 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL) zijn 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Aantal branduren is minimaal 4.200 uur per jaar.  



a) N.v.t.  b) Geïnstalleerd vermogen van 
verlichting neemt door toepassen van 
ledlampen minimaal 50% af bij 
voldoende lichtopbrengst.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

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

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere Omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  10  

Omschrijving maatregel  Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Ledlampen in bestaande armaturen toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Gloeilampen zijn aanwezig.  b) Halogeenlampen zijn aanwezig  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  11  

Omschrijving maatregel  Geïnstalleerd vermogen noodverlichting beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Ledlampen toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Conventionele langwerpige 
fluorescentielampen (TL8) zijn 
aanwezig.  

b) Hoogfrequente fluorescentielampen 
(TL5) zijn aanwezig.  

Noodverlichting staat aan tijdens werktijden.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  12  

Omschrijving maatregel  Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting voorkomen zodat 
verlichting alleen brandt als het donker is  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Schemerschakelaar toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Schemerschakelaar ontbreekt.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,4 kW.  



Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  13  

Omschrijving maatregel  Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting buiten 
openingstijden tankstation en pompautomaten (tussen 23.00 en 06.00 uur) 
voorkomen  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Tijdschakelaar toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Tijdschakelaar ontbreekt.  

Technische randvoorwaarden  Extra bewegingssschakelaar toepassen als verlichting in verband met 
veiligheid bij beweging moet branden.  

Economische randvoorwaarden  Geïnstalleerd vermogen per schakeling is minimaal 0,4 kW.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [14] Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken 
[15] Geïnstalleerd vermogen luifelverlichting (overkapping) beperken.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  14  

Omschrijving maatregel  Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting, niet zijnde luifelverlichting 
(overkapping), beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Ledlampen in 
bestaande armaturen 
toepassen.  

b) Natriumlampen in 
bestaande armaturen 
toepassen.  

c) Natriumlampen in 
bestaande armaturen 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a en b) Halogeenlampen zijn aanwezig.  c) Hoge druk 
kwiklampen zijn 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja, als hoogwerker aanwezig is. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [13] Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting buiten 
openingstijden tankstation en pompautomaten (tussen 23.00 en 06.00 uur) 
voorkomen  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  15  

Omschrijving maatregel  Geïnstalleerd vermogen luifelverlichting (overkapping) beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Armaturen met Ledlampen toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Conventionele armaturen met halogeen breedstralers zijn aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  



Economische randvoorwaarden  Aantal branduren is minimaal 4.200 uur per jaar.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [13] Onnodig branden van reclame- en overige buitenverlichting buiten 
openingstijden tankstation en pompautomaten (tussen 23.00 en 06.00 uur) 
voorkomen  

Bijzondere Omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Ruimte- en buitenverlichting  

Nummer maatregel  16  

Omschrijving maatregel  Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Led-lamp toepassen in bestaande armatuur.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Gloeilamp is 
aanwezig.  

b) Halogeenlamp is 
aanwezig.  

c) Neonlamp is 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja, indien hoogwerker aanwezig is. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Warm tapwater voorziening  

Nummer maatregel  17  

Omschrijving maatregel  Warmteverlies van warmtapwater leidingen en appendages beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Isoleren van warm tapwater 
leidingen.  

b) Isoleren van appendages warm 
tapwater systeem.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

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

Technische randvoorwaarden  Als fabrikant voorschrijft dat vocht en warmte weg moet kunnen i.v.m. garantie, 
dan hier rekening mee houden bij keuze isolatiemateriaal.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Persluchtinstallatie  

Nummer maatregel  18  

Omschrijving maatregel  Hydraulisch aangedreven kettingwasstraat met voorttrekken van auto: Warmte 
van schroefcompressoren nuttig gebruiken voor werkplaats.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Warmte van luchtgekoelde compressor gebruiken voor ruimteverwarming.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Warmte van compressor wordt niet nuttig ingezet.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Aantal equivalenten van vollasturen is minimaal 1.000 uur per stookseizoen (ter 
indicatie: 10 uur per werkdag in stookseizoen). 
Afstand tot te verwarmen ruimte is minder dan 3 meter.  



Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Persluchtinstallatie  

Nummer maatregel  19  

Omschrijving maatregel  Hydraulisch aangedreven kettingwasstraat met voorttrekken van auto: Onnodig 
aanstaan persluchtsysteem voorkomen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Bij drukvat groepsafsluiter en 
tijdschakelaar toepassen.  

b) Tijdschakelaar met overwerktimer 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Schroef- of zuigercompressor is alleen handmatig uit te schakelen.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  a) Vermogen van compressor (in kW) 
vermenigvuldigd met aantal 
equivalenten van vollasturen per jaar 
(in uur per jaar) is minimaal 30.000 
(kWh per jaar).  

b) Vermogen van compressor (in kW) 
vermenigvuldigd met aantal 
equivalenten van vollasturen per jaar 
(in uur per jaar) is minimaal 5.000 
(kWh per jaar).  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Persluchtinstallatie  

Nummer maatregel  20  

Omschrijving maatregel  Hydraulisch aangedreven kettingwasstraat met voorttrekken van auto: 
Energiezuinig perslucht maken door koude lucht te gebruiken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Koude buitenlucht via een 
luchtkanaal gebruiken.  

b) Binnenlucht uit onverwarmde ruimte 
via een luchtkanaal gebruiken.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Compressor zuigt door zichzelf opgewarmde warme lucht of warme proceslucht 
aan.  

Technische randvoorwaarden  a) Een opening in gevel is mogelijk 
binnen een afstand van 3 meter.  

b) N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  Vermogen van compressor (in kW) vermenigvuldigd met aantal equivalenten 
van vollasturen per jaar (in uur) is minimaal 60.000 (kWh).  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

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

Nummer maatregel  21  

Omschrijving maatregel  Tankstation: Energiezuinige warmteopwekking voor ruimteverwarming 
toepassen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Hoogrendementsketel 107 (HR107-ketel) toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

a) Conventioneelrendements- (CR-) of 
verbeterdrendements- (VR-) ketel is 
aanwezig voor basislast (bedrijfstijd is 
meer dan 500 uur per jaar).  

b) Hoogrendementsketel 100 (HR100-
ketel) is aanwezig voor basislast 
(bedrijfstijd is meer dan 500 uur per 
jaar).  



Technische randvoorwaarden  Retourtemperatuur van ketel kan lager zijn dan 55°C. 
Hogetemperatuursystemen (zoals warmtapwatersysteem of 
hogetemperatuurstralingspanelen) verhinderen dat soms. 
Condensafvoer is mogelijk.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [1] Tankstation: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.  

Bijzondere omstandigheden  In gebouwen met minimaal een energielabel A met een EI <= 0,5 dan wel in 
een nieuw gebouw met een bouwjaar van 2009 (of daarna) en die derhalve aan 
de EPC-eisen van 2009 voldoen, wordt geacht deze maatregel reeds te zijn  

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

Nummer maatregel  22  

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Weersafhankelijke regeling toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Weersafhankelijke regeling ontbreekt op een cv-groep met 
hogetemperatuurverwarming.  

Technische randvoorwaarden  Weersafhankelijke regeling toepassen op groep indien dit op ketel onmogelijk is 
i.v.m. warmtapwatervoorziening.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  [1] Tankstation: Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken. 
[21] Tankstation: Energiezuinige warmteopwekking voor ruimteverwarming 
toepassen.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

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

Nummer maatregel  23  

Omschrijving maatregel  Onnodig aanstaan van ruimteverwarming buiten bedrijfstijd voorkomen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Tijdschakelaar toepassen.  b) Tijdschakelaar met weekschakeling 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Automatische aan- en uitschakeling ontbreekt. Procedure voor aan- en 
uitschakelen is niet aantoonbaar aanwezig of wordt niet nageleefd.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  24  

Omschrijving maatregel  Vermenging van lucht uit koelbewaarcel met warme en vochtige lucht van 
buiten koelbewaarcel beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Deurschakeling toepassen die inschakelen van verdampingsventilatoren van 
koeling onderbreekt bij openstaande deur.  



Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Tochtsluis en deurschakeling ontbreken.  

Technische randvoorwaarden  Besturing is geschikt om koeling te onderbreken.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig moment of 
natuurlijk moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  25  

Omschrijving maatregel  Onnodige verlichting in de koelcel voorkomen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Uitschakelen van verlichting in koelcel met bewegingsschakelaar.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Bewegingsmelder en deurschakeling ontbreekt.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig moment of 
natuurlijk moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  26  

Omschrijving maatregel  Beperken van isolatie van verdamper door ijsvorming.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Automatische ventilatie-ontdooiing 
door heetgasregeling toepassen.  

b) Automatische ventilatie-ontdooiing 
door elektrisch verwarmings-element 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Regeling voor ventilatieontdooiing en/of ontdooibeëindigingsthermostaat 
ontbreekt.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  27  

Omschrijving maatregel  Energiezuinige lampen in koelcel toepassen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Armaturen met langwerpige 
hoogfrequent fluorescentielampen 
(TL5) 
toepassen.  

b) Armaturen met ledlampen 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Conventionele armaturen met langwerpige fluorescentielampen (TL8) zijn 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  



Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie.  

Nummer maatregel  28  

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Dagafdekking 
met 
strokengordijn 
toepassen.  

b) Dagafdekking met enkelglas deuren 
toepassen.  

c) Dagafdekking 
met dubbelglas 
deuren 
toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Verticaal koelmeubel zonder 
dagafdekking is aanwezig.  

b en c) Koelmeubel is op een centraal 
koelsysteem aangesloten. 
Nachtafdekking en 
warmteterugwinning van het 
koelsysteem zijn niet aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  29  

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

a) Nachtafdekking 
toepassen.  

b) Afdekking met 
enkelglas toepassen.  

c) Afdekking met 
dubbelglas toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

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

b) 
Koelmeube
l is op een 
centraal 
koelsystee
m 
aangeslote
n.  

c) 
Koelmeube
ls is op een 
centraal 
koelsystee
m 
aangeslote
n. Er is 
geen 
warmteteru
gwinning 
van het 
koelsystee
m 
aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  a) Minimaal 30 uur per 
week nachtafdekking.  

b) N.v.t.  c) N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

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

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  



Nummer maatregel  30  

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Dagafdekking horizontaal koelmeubel met enkelglas toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Horizontaal koelmeubel (HC4, eiland) zonder nachtafdekking is aanwezig. 
Koelmeubel is op een centraal koelsysteem aangesloten. Er is geen 
warmteterugwinning van het koelsysteem aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  31  

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

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Dagafdekking met enkelglas toepassen  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Horizontaal vriesmeubel (HF1; HF3; HF4) zonder dagafdekking is aanwezig. 
Geldt niet voor stekkerklaarmeubel met nachtafdekking.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  32  

Omschrijving maatregel  Koudeverlies via verticaal vriesmeubel (VF4) beperken.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

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

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Verticaal vriesmeubel (VF4) met dubbelglas afdekking is aanwezig. 
Koelmeubel is op een centraal koelsysteem aangesloten. Er is geen 
warmteterugwinning van het koelsysteem aanwezig. Bouwjaar huidig 
koelmeubel is van voor het jaar 2010.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Activiteit  In werking hebben van een koelinstallatie  

Nummer maatregel  33  

Omschrijving maatregel  Energiezuinige anti-condensvorming op raam vriesmeubel (VF4) toepassen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van Toepassen van anti-condensfolie op vriesmeubel (VF4).  



uitgangssituatie  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Raam met elektrische verwarming voor anti-condenswerking is aanwezig.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Ja. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen.  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Faciliteiten  

Nummer maatregel  34  

Omschrijving maatregel  Autowasinrichting: Energieverbruik van sproeipomp beperken door vermogen 
te regelen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Toerenregeling op de motor van de sproeipomp toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Toerenregeling ontbreekt op de sproeipomp.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Faciliteiten  

Nummer maatregel  35  

Omschrijving maatregel  Autowasinrichting: Energieverbruik van kettingmotor beperken door vermogen 
te regelen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Toerenregeling op de kettingmotor toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Toerenregeling ontbreekt op de kettingmotor.  

Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
Type maatregel  Faciliteiten  

Nummer maatregel  36  

Omschrijving maatregel  Autowasinrichting: Energieverbruik van centrale stofzuigermotor beperken door 
vermogen te regelen.  

Mogelijke technieken ten opzichte van 
uitgangssituatie  

Toerenregeling op de centrale stofzuigermotor toepassen.  

Uitgangssituatie op basis van een 
referentietechniek  

Toerenregeling op de centrale stofzuigermotor ontbreekt.  



Technische randvoorwaarden  N.v.t.  

Economische randvoorwaarden  N.v.t.  

Toepasbaar op een zelfstandig of natuurlijk 
moment?  

Zelfstandig moment: Nee. 
Natuurlijk moment: Ja.  

Alternatieve erkende maatregelen  N.v.t.  

Bijzondere omstandigheden  N.v.t.  

 
 


