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Geachte heer Kamp, 

 

 

Op 17 mei heeft u de Tweede Kamer een brief (kenmerk DGETM-EO / 16073370) 

gestuurd over het Intensiveringspakket Energieakkoord.  

 

De Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) acht 

het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het 

realiseren van de ambities die met het Energieakkoord worden beoogd en doet in 

bijgevoegde notitie enkele suggesties om de doelen van het Energieakkoord sneller te 

bereiken.  

 

Graag treed ik in overleg met u om te bezien op welke wijze onze suggesties snel en 

kordaat in uitvoering kunnen worden genomen. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

Hans Koole 

(Voorzitter VIB) 
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NEDERLANDSE VERENIGING VAN ONDERNEMERS IN HET THERMISCH ISOLATIEBEDRIJF 



 

Hoogwaardige thermische isolatie biedt een groot potentieel 

energiebesparingsmogelijkheden in industrie en utiliteit. 

Nederlandse Vereniging van Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) over 

Intensiveringspakket Energieakkoord, mei 2016 

 

Geen energie gebruiken is de meest effectieve manier om energie te besparen. Het klinkt 

als een open deur, maar er is in de industrie en utiliteitsbouw nog een wereld te winnen 

door een juiste toepassing van thermische isolatie. 

In de brief van 17 mei aan de Tweede Kamer beschrijft de minister diverse 

(aanscherpingen van) maatregelen die hij wil nemen om de doelen van het 

Energieakkoord binnen de gestelde termijn te realiseren. De Nederlandse Vereniging van 

Ondernemers in het thermisch isolatiebedrijf (VIB) acht het haar maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities die 

met het Energieakkoord worden beoogd. In deze notitie geeft de VIB aan op welke wijze 

thermische isolatie en de wijze waarop daarmee omgegaan zou moeten worden een extra 

impuls kan betekenen voor het realiseren van de ambities; want de opgave is 

omvangrijk. 

 

Industrie 

Voor de energie intensieve industrie wil de overheid vrijwillige, maar niet vrijblijvende, 1 

op 1- afspraken met de bedrijven gaan maken, zodat de extra 9 PJ aan energiebesparing 

gerealiseerd wordt. Mocht op 1 oktober 2016 duidelijk worden dat plannen ontoereikend 

zijn het dat doel te halen, dan overweegt de minister alternatieve maatregelen. Uit een 

Europese studie1 blijkt dat er een enorm potentieel aan energiebesparingsmogelijkheden 

(31 PJ) is voor de industrie, via een relatief geringe investering die meestal binnen korte 

termijn (minder dan 2 jaar) terugverdiend wordt en dan ‘winst’ oplevert. Uit de recente 

studie van de EiiF2 blijkt eveneens dat het gericht auditen van technische installaties en 

het implementeren van de aanbevelingen veel oplevert.  

Op basis van deze bevindingen doet de VIB de aanbeveling aan de overheid en de 

industrie om in de 1 op 1 afspraken en de reguliere energieaudits op te nemen dat de 

bedrijven verplicht worden energiebesparingsscans uit te voeren, zoals die onder andere 

verzorgd worden door deskundigen van het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie 

(NCTI3) en door TipCheck-engineers. De aanbevelingen voor energiebesparende 

maatregelen die daar uit voortvloeien,  met  een terugverdientijd van minder dan 5 jaar, 

dienen verplicht geïmplementeerd te worden, waarbij de CINI-standaard4 het 

uitgangspunt is. Uiteraard dient hier van overheidswege toezicht op te worden gehouden. 

Een intensivering van de handhaving ligt daarbij voor de hand (zie ook opmerking bij 

Utiliteit).  

Ter stimulering kan de overheid subsidies beschikbaar stellen voor het uitvoeren van de 

energiebesparingsscans dan wel de implementatie van de aanbevelingen. Ook de 

mogelijkheid van een privaat revolverend fonds biedt wellicht kansen om de financiële 

obstakels te slechten. 

 

Utiliteit 

Onderdeel van het intensiveren van de handhaving Wet Milieubeheer is het uitbreiden 

van het effect van de erkende maatregelenlijsten. Naast de voorgenoemde inzet is de 

VIB van mening dat in de bestaande en uiteraard ook de nieuw op te stellen lijsten de 

aandacht voor hoogwaardige thermische isolatie beter kan. Hoogwaardige isolatie van 

                                                           
1
 Energy and CO2 savings potential of industrial insulation in the Netherlands, ECOFYS, (2012): The total cost-

effective savings potential amounts to about 31 PJ and 2.1 Mt CO2 per year, of which 24 PJ and 1.6 Mt CO2 per 
year in industry, and 7 PJ and 0.5 Mt CO2 per year in fossil fuel-fired power generation.   
2
 - Harnessing the Potential of Industrial Insulation, EiiF (2016): Onderzoek naar het effect van het auditing 

instrument TipCheck voor energiebesparing, dat de afgelopen jaren 180 keer is ingezet. 
3
 www.ncti.nl 

4
 www.cini.nl 



leidingen levert een energiebesparing van 65 a 70% op ten opzicht van niet-geïsoleerde 

leidingen5.  

Het intensiveren van de handhaving  door meer toezichtcapaciteit in te zetten kan een 

positief effect opleveren voor de energiebesparing. Het is dan wel zaak dat de 

toezichthouder ook over voldoende kennis  beschikt van thermische isolatietoepassingen. 

De VIB zal begin 2017 een richtlijn voor een optimale toepassing van thermische isolatie 

in de utiliteit uitbrengen die is geënt op  de Nederlandse situatie6. Opname van deze 

richtlijn in het bouwbesluit c.q. EPK enerzijds en het professionaliseren van de kennis van 

de toezichthouders anderzijds zijn twee concrete aanvullingen op het voorgenomen 

beleid om de beoogde besparingen te realiseren.  

De VIB is graag bereid om -samen met relevante partners- de kennis van 

toezichthouders van thermische isolatietoepassingen in zowel utiliteit als industrie door 

middel van een cursus of een training op een hoger plan te brengen.  

 

Voor meer informatie: 

Hans Koole, voorzitter VIB, 06 5733 8686, koole@isoleren.nl 

Jan Zanen, secretaris VIB, 06 1888 6366, zanen@isoleren.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Binnenkort publiceert de VIB een factsheet over Energie besparen met hoogwaardige leidingisolatie. 

6
 Concept versie van de richtlijn ‘Technische bepalingen – Thermische isolatie voor utiliteitstoepassingen’ zal na 

begin 2017 openbaar gemaakt worden. Het document is geënt op de ‘Technische Bepalingen’, Typebestek Nr. 
105, artikel C41 van het Belgische Regie der Gebouwen. 


