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Reactie: Wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek  
en randvoorwaarden onderzoeksplicht 
 
 
 
 
4 oktober 2022 
 
In onze eerdere reactie op de internetconsultatie over de voorgenomen actualisatie van de 
Erkende Maatregelen Lijsten (EML) hebben we aangegeven dat het noodzakelijk is om bij 
de publicatie van de EML ook inzicht wordt gegeven in de berekening van de 
terugverdientijd per maatregel. In bijlage 1 bij die reactie heeft de VIB de uitgangspunten 
beschreven waarvan de berekeningen van de terugverdientijd zouden moeten voldoen, als 
er sprake is van energiebesparing met behulp van isolatiematerialen. Vanuit dat perspectief 
is het goed dat er een regeling komt die helderheid geeft over deze problematiek. 
In lijn met onze eerdere reactie geeft de VIB onderstaand haar reactie op de 
wijzigingsregeling terugverdientijdmethodiek en randvoorwaarden onderzoeksplicht. We 
doen dat puntsgewijs aan de hand van bijlage xv behorende bij artikel 4.14a en 5.30 van 
deze regeling ( rekenmethodiek terugverdientijd voor maatregelen ter verduurzaming van 
het energiegebruik). 
 
Pagina 4: Link in voetnoot 2 werkt niet. 
 
Pagina 5 (onderaan):  Toevoegen aan de kosten die kunnen worden betrokken bij de 
(meer)investering: zowel voor bijv. steigerbouw of gebruik hoogwerkers als voor andere 
kosten ter vervanging van oude/slechte installaties, isolatie, leidingen en appendages  kan 
50% gerekend worden tot de onderhoudskosten en 50% als meerinvestering. 
 
Pagina 7: Suggestie om de standaardwaarden voor het vaststellen van de marginale 
energieprijs van aardgas of elektriciteit per jaar te updaten en opnieuw te publiceren. De 
verwachting is dat de markt de komende jaren niet stabiel is. Jaarlijkse publicatie van deze 
gegevens zorgt ervoor dat de terugverdientijden actueel blijven en passend zijn. 
 
Pagina 10: Ook hier de suggestie om de prijzen met betrekking tot CO-2 heffing jaarlijks 
te actualiseren. 
 
Pagina 11: Omvatten de genoemde limitatieve kostenposten ook de voorwaardelijke  
maatregelen, of zijn die vervallen? (referentie aan eerder gebruikt onderscheid van zekere, 
voorwaardelijke en onvoorwaardelijke maatregelen) 
 
Pagina 15: Water als energiedrager is discutabel. Suggestie: weglaten. 
 
Pagina 15: Opgave van de onbenutte warmtestromen. Vanaf welk energieverbruik van de 
inrichting is dit relevant als je denkt aan isolatie om energieverlies bij restwarmtestromen 
te voorkomen ? Denk bijvoorbeeld aan een kantoor met een koelmachine. Is dat dan 
restwarmte? En wat is dan de temperatuur? Zeker bij een condensorregeling is dit erg 
afhankelijk van de buitentemperatuur. 
 
Pagina 22: In de basislijst voor de onderzoeksplicht (categorie stoom) ontbreken de 
volgende onderdelen van de installatie waar energiebesparing te realiseren is: ovens, 
drogers, reactorvaten, kraakinstallaties, reformers, buffervaten ontbreken, maar ook hete 
gas -en lucht systemen en leidingen. 
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Pagina 23: Condensaatsystemen worden gemist bij categorie Procesbaden. 
 
Pagina 23: In de categorie Procesapparatuur zou meer generiek naar allerlei typen ovens 
verwezen dienen te worden. 
 
Pagina 25: In de categorie Drogen wordt een type warmtewisselaar benoemd, waardoor 
andere typen dan genoemde uitgesloten worden. 
 
Pagina 30: Betekent de zinsnede “Het onderzoek heeft nadrukkelijk geen betrekking op 
gebouwgebonden maatregelen” dat gebouwen in de grote industrie worden niet 
meegenomen in het energiebesparingsonderzoek? Houdt het dan ook in dat als er 2 of 3 
gebouwen staan op 1 perceel het bedrijf 2 of 3 keer de informatieplicht moet invullen? 
 
Pagina 33: Link in voetnoot 15 werkt niet. 
 
Tot slot. Bedrijven moeten weten wat ze moeten doen en hoe ze de nieuwe regels moeten 
toepassen. Dat vraagt om goede voorlichting. Normen en regels werken alleen als er ook 
op toegezien wordt. Dus zal de handhaving van de normen en regels extra aandacht 
moeten krijgen.  
 
Voor meer informatie, neem contact op met het VIB-secretariaat via info@isoleren.nl of 
030 630 040 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


