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Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing 
de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 
2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van 
toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor 
Consumenten (AVIC). Beide algemene voorwaarden liggen bij 
ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos 
toegezonden. 

 

Belangrijkste wijzigingen EIA regeling 2015 
Ten opzichte van 2014 
06-01-2015 
 
Warmteterugwinning 
Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen niet meer in aanmerking. Voor nieuwbouw was dit 
al niet meer het geval. 
 
PV 
Aansluitingen tot maximaal 3x80A: 
PV systemen kleiner dan 25 kW komen niet meer in aanmerking. Daarnaast komt voor 
systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekvermogen boven de 25 kW in 
aanmerking. 
 
Bij aansluitingen > 3x80A: 
Alleen indien een SDE2013 of eerder aanwezig is en piekvermogen boven de 15 kWp is. 
Volledige installatie komt in aanmerking. 
 
Verbetering energielabel 
De energielabel verbetering moet minstens 3 labelstappen zijn, of label A moet bereikt worden. 
Dit was voorheen nog 2 stappen of B. 
Bij de 3 stappen moet minstens 0,40 verbetering in de Energie Index gehaald worden. Bij 
bereiken van label A moet minstens 0,1 verbetering in de Energie Index gehaald worden. 
 
Oud label B C D E F G 
Nieuw label minstens A A A B C D 
 
Alle investeringen in noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies moet u hebben gedaan op het moment dat u 
een investering meldt voor EIA, de werkzaamheden hoeven nog niet te zijn uitgevoerd. Als u wilt dat alle 
investeringskosten in aanmerking komen voor EIA, moet u de opdracht voor deze investeringen doen binnen de 
meldingstermijn van drie maanden. Het pakket van energiebesparende maatregelen kunt u in één keer melden onder 
deze code. 
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Belangrijkste wijzigingen EIA regeling 2015
(ten opzichte van 2014)

Warmteterugwinning
Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen niet meer in aanmerking. Voor nieuwbouw 
was dit al niet meer het geval.

PV-systemen
• Aansluitingen tot maximaal 3x80A: PV systemen kleiner dan 25 kW komen niet meer in 
aanmerking. Daarnaast komt voor systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW 
piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking.
• Bij aansluitingen > 3x80A: alleen wanneer een SDE2013 of eerder aanwezig is en het 
piekvermogen boven de 15 kWp is, komt de volledige installatie in aanmerking.

Verbetering energielabel
De energielabel verbetering moet minstens 3 labelstappen zijn, of label A moet bereikt 
worden. Dit was voorheen nog 2 stappen of B. Bij de 3 stappen moet minstens 0,40 ver-
betering in de Energie Index gehaald worden. Bij bereiken van label A moet minstens 0,1 
verbetering in de Energie Index gehaald worden.

   Oud label       B   C   D   E   F   G

   Nieuw label minstens   A   A   A   B   C   D

Alle investeringen in noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies moet u hebben 
gedaan op het moment dat u een investering meldt voor EIA, De werkzaamheden hoeven 
nog niet te zijn uitgevoerd. Als u wilt dat alle investeringskosten in aanmerking komen 
voor EIA, moet u de opdracht voor deze investeringen doen binnen de meldingstermijn van 
drie maanden. Het pakket van energiebesparende maatregelen kunt u in één keer melden 
onder deze code.
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Gewijzigde teksten uit de Energielijst:

Dit overzicht van wijzigingen betreft de categorieën voor gebouwgebonden maatregelen 
en duurzame opwekking. In de categorieën Transportmiddelen en Processen zijn geen 
wijzigingen doorgevoerd. Voor meer informatie over deze onderwerpen verwijzen wij u 
naar de website van RVO.

Gebouwde omgeving

Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen (210000) 
Om de aanvraag en afhandeling van investeringen in de energieprestatieverbetering van 
bestaande bedrijfsgebouwen te vereenvoudigen, is de voorwaarde geschrapt dat alle 
investeringen uit het pakket van energie-investeringen die ook apart in de regeling worden 
genoemd ook aan de daargenoemde technische eisen moeten voldoen. 

Om de energiebesparing zonder deze aanvullende technische eisen wel te borgen is, is de 
vereiste labelsprong aangescherpt. De maatregelen moeten er voor zorgen dat een la-
belsprong van drie labels wordt gemaakt waarbij de energie-index ten minste 0,40 moet 
afnemen, of dat het gebouw label A krijgt, waarbij de energie-index maximaal 1,05 be-
draagt.

Direct gasgestookt stralingspaneel (210106)
Bij het direct gasgestookt stralingspaneel is de ondergrens van minimaal 8 kW verwijderd, 
omdat door technische ontwikkeling inmiddels ook kleinere systemen op de markt ener-
giebesparend zijn. De betere isolatie van gebouwen zorgt er ook voor dat kleinere syste-
men kunnen worden toegepast.

Laaghangend verwarmingssysteem voor bestaande pluimveestallen (210110)
De omschrijving van code 210110 is aangepast zodat beter duidelijk is welke systemen 
onder deze code gemeld kunnen worden.

Warmtepomp (luchtgerelateerd) (211104)
Om lucht/lucht-warmtepompen op dezelfde manier te boordelen als water/water- en wa-
ter/lucht-warmtepompen is de correctie op gelijktijdigheid verlaagd van 130% naar 100%.

Koude- of warmteterugwinningssysteem uit ventilatielucht (210801)
Sinds enkele jaren komen bij warmteterugwinning uit ventilatielucht ook eventueel de 
luchtkanalen in aanmerking. Er is gebleken dat hierdoor een te grote investering in aan-
merking komt ten opzichte van de bereikte energiebesparing. Daarom zijn de luchtkanalen 
uit de omschrijving verwijderd.
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HR-glas (210401 en 210402)
Om de verhouding tussen de energiebesparing en investering beter in balans te krijgen 
komt voor HR-glas in 2015 € 150 per m2 glas in aanmerking (maximale vergoeding).

Isolatie voor bestaande constructies (210403)
Om aan te sluiten bij de ontwikkelingen in de markt is de minimaal vereiste toename van 
de warmteweerstand bij isolatie van bestaande constructie verhoogd van 1,50 naar 2,00 
m2K/W.

Vervanging van bestaande binnenverlichting (210501) 
Het komt steeds vaker voor dat energiezuinige binnenverlichting wordt vervangen door 
nieuwe energiezuinige verlichting. De hiermee bereikte energiebesparing is vaak minimaal. 
Daarom is de voorwaarde toegevoegd dat het moet gaan om vervanging van T8-binnen-
verlichting, aangezien daar een grotere energiebesparing mee wordt bereikt.

LED-verlichtingssysteem (210506) 
De ontwikkeling van LED-verlichting gaat snel. Om alleen de best beschikbare techniek te 
stimuleren, worden de eisen aangescherpt. Daarnaast is een aantal toepassingen verwij-
derd, omdat het gebruik van LED-verlichting daar inmiddels gangbaar is geworden.
Welke volgt nog!

HR-elektromotor (210601)
De HR-elektromotor komt alleen nog in aanmerking wanneer de efficiencyklasse IE4 is. De 
IE3 efficiencyklasse is per 1 januari 2015 verplicht, en is daarmee de norm geworden.

Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803)
Om beter aan te sluiten bij de praktijk zijn de bestanddelen bij het systeem voor benutting 
van afvalwarmte uitgebreid.

Duurzame energie

Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102)
Per 1 januari 2014 mag bij elektriciteitsaansluitingen van maximaal 3 x 80 A onbeperkt 
worden gesaldeerd. Dit houdt in dat het eigen elektriciteitsverbruik onbeperkt mag worden 
weggestreept tegen de eigen elektriciteitsopwekking. Dit heeft ervoor gezorgd dat het 
financiële voordeel voor zonnepanelen is toegenomen. Dit geldt met name voor systemen 
met een vermogen tot 25 kW. Daarom komen systemen tot 25 kW niet meer in aanmerk-
ing. Daarnaast komt voor systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekver-
mogen boven de 25 kW in aanmerking.
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meldingstermijn van drie maanden. Het pakket van energiebesparende maatregelen kunt u in één keer melden onder 
deze code. 
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Op alle door ons te sluiten overeenkomsten zijn van toepassing 
de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven 
2007 (ALIB 2007). Is de opdrachtgever consument, dan zijn van 
toepassing de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk voor 
Consumenten (AVIC). Beide algemene voorwaarden liggen bij 
ons ter inzage en worden op verzoek direct kosteloos 
toegezonden. 

 

Belangrijkste wijzigingen EIA regeling 2015 
Ten opzichte van 2014 
06-01-2015 
 
Warmteterugwinning 
Bij WTW in bestaande bouw komen kanalen niet meer in aanmerking. Voor nieuwbouw was dit 
al niet meer het geval. 
 
PV 
Aansluitingen tot maximaal 3x80A: 
PV systemen kleiner dan 25 kW komen niet meer in aanmerking. Daarnaast komt voor 
systemen groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekvermogen boven de 25 kW in 
aanmerking. 
 
Bij aansluitingen > 3x80A: 
Alleen indien een SDE2013 of eerder aanwezig is en piekvermogen boven de 15 kWp is. 
Volledige installatie komt in aanmerking. 
 
Verbetering energielabel 
De energielabel verbetering moet minstens 3 labelstappen zijn, of label A moet bereikt worden. 
Dit was voorheen nog 2 stappen of B. 
Bij de 3 stappen moet minstens 0,40 verbetering in de Energie Index gehaald worden. Bij 
bereiken van label A moet minstens 0,1 verbetering in de Energie Index gehaald worden. 
 
Oud label B C D E F G 
Nieuw label minstens A A A B C D 
 
Alle investeringen in noodzakelijke maatregelen uit het maatwerkadvies moet u hebben gedaan op het moment dat u 
een investering meldt voor EIA, de werkzaamheden hoeven nog niet te zijn uitgevoerd. Als u wilt dat alle 
investeringskosten in aanmerking komen voor EIA, moet u de opdracht voor deze investeringen doen binnen de 
meldingstermijn van drie maanden. Het pakket van energiebesparende maatregelen kunt u in één keer melden onder 
deze code. 
 
 
 
 
  

Vervallen: 

Isolatie van koel- of vriesruimten (210404) 
De isolatie van koel- en vriesruimten is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor deze 
techniek inmiddels gangbaar is geworden. Daarom is deze techniek verwijderd.

Nieuw: 

Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (210707) 
Een nieuwe ontwikkeling voor het drogen van akkerbouwproducten is opgenomen onder 
code 210707. Met dit systeem wordt tijdens het ontvochtigen naast voelbare warmte 
tevens latente warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht. Met dit systeem is het mo-
gelijk om onafhankelijk van de condities van de buitenlucht te drogen.

Voor overige wijzigingen verwijzen wij u naar www.rvo.nl/eia.
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Isolatie van koel- of vriesruimten (210404) [vervallen] 
De isolatie van koel- en vriesruimten is de laatste jaren sterk verbeterd waardoor deze techniek 
inmiddels gangbaar is geworden. Daarom is deze techniek verwijderd. 
 
Vervanging van bestaande binnenverlichting (210501) [gewijzigd] 
Het komt steeds vaker voor dat energiezuinige binnenverlichting wordt vervangen door nieuwe 
energiezuinige verlichting. De hiermee bereikte energiebesparing is vaak minimaal. Daarom is 
de voorwaarde toegevoegd dat het moet gaan om vervanging van T8-binnenverlichting, 
aangezien daar een grotere energiebesparing mee wordt bereikt. 
 
LED-verlichtingssysteem (210506) [gewijzigd] 
De ontwikkeling van LED-verlichting gaat snel. Om alleen de best beschikbare techniek te 
stimuleren, worden de eisen aangescherpt. Daarnaast is een aantal toepassingen verwijderd, 
omdat het gebruik van LED-verlichting daar inmiddels gangbaar is geworden. 
 
HR-elektromotor (210601) [gewijzigd] 
De HR-elektromotor komt alleen nog in aanmerking wanneer de efficiencyklasse IE4 is. De IE3 
efficiencyklasse is per 1 januari 2015 verplicht, en is daarmee de norm geworden. 
 
Droog- en verwarmingssysteem voor ventilatielucht in bewaarloodsen (210707) [nieuw] 
Een nieuwe ontwikkeling voor het drogen van akkerbouwproducten is opgenomen onder code 
210707. Met dit systeem wordt tijdens het ontvochtigen naast voelbare warmte tevens latente 
warmte teruggewonnen uit de ventilatielucht. Met dit systeem is het mogelijk om onafhankelijk 
van de condities van de buitenlucht te drogen. 
 
Systeem voor benutting van afvalwarmte (210803) [gewijzigd] 
Om beter aan te sluiten bij de praktijk is zijn de bestanddelen bij het systeem voor benutting van 
afvalwarmte uitgebreid. 
 
 
 
Duurzame energie 
Zonnepanelen voor elektriciteitsopwekking (251102) [gewijzigd] 
Per 1 januari 2014 mag bij elektriciteitsaansluitingen van maximaal 3 x 80 A onbeperkt worden 
gesaldeerd. Dit houdt in dat het eigen elektriciteitsverbruik onbeperkt mag worden weggestreept 
tegen de eigen elektriciteitsopwekking. Dit heeft ervoor gezorgd dat het financiële voordeel voor 
zonnepanelen is toegenomen. Dit geldt met name voor systemen met een vermogen tot 25 kW. 
Daarom komen systemen tot 25 kW niet meer in aanmerking. Daarnaast komt voor systemen 
groter dan 25 kW alleen nog het aantal kW piekvermogen boven de 25 kW in aanmerking. 
 


