Staatsblad
van het Koninkrijk der Nederlanden
Jaargang 1995

148
Besluit van 10 maart 1995, houdende de derde
wijziging van het Besluit subsidies
energiebesparingstechnieken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van
Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 22
december 1994, nr. WJA/JZ 94094626;
Gelet op artikel 2 van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;
De Raad van State gehoord (advies van 6 februari 1995, nr.
W10.94.0779);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Economische Zaken
van 6 maart 1995, nr. WJA/JZ 95014302;
Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I
Het Besluit subsidies energiebesparingstechnieken1 wordt als volgt
gewijzigd:
A
Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
1. De dubbele punt na «onder» en de aanduiding «a.» vervallen.
2. De puntkomma aan het slot van onderdeel a wordt vervangen door
een punt.
3. Onderdeel b vervalt.
B
Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. De subsidie bedraagt:
a. in geval van een voorziening, aangewezen in categorie 2.1: f 275,00
per GJ energie die daarmee jaarlijks kan worden opgebracht, doch, voor
zover de voorziening of een samenhangend geheel van voorzieningen
jaarlijks meer dan 4 GJ energie kan opbrengen, f 125,00 per GJ over dat
meerdere;
b. in geval van een voorziening, aangewezen in categorie 2.2: f 35,00
per GJ energie die daarmee jaarlijks kan worden opgebracht;

Staatsblad 1995

148

1

c. in geval van een voorziening, aangewezen in de categorieën 4, 5, 6, 7,
9 en 10: 20 procent van de kosten, doch ten hoogste f 300 000,00 per
samenhangend geheel van voorzieningen en in geval van een
voorziening, aangewezen in categorie 10, aanhef en onder b, bovendien
ten hoogste f 125,00 per kubieke meter inhoud van de voorziening.
2. In het vierde lid wordt «het eerste lid, onder c of d» vervangen door:
het eerste lid, onder a of b.
C
Artikel 4, tweede lid, komt te luiden:
2. Indien een voorziening wordt aangeschaft door middel van een
lease-overeenkomst is het vereiste dat de kosten moeten zijn betaald niet
van toepassing en wordt als kosten van aanschaf in aanmerking genomen
de contante waarde van de in totaal verschuldigde lease-termijnen,
verdisconteerd op jaarbasis tegen een bij regeling van Onze Minister vast
te stellen percentage.
D
In artikel 5, tweede lid, vervalt de tweede volzin.
E
Artikel 7 vervalt.
F
Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:
1. In het eerste lid wordt de eerste volzin vervangen door: Onze
Minister geeft op de aanvraag een beschikking binnen dertien weken na
ontvangst van de aanvraag.
2. Het tweede lid komt te luiden:
2. Indien een toewijzende beschikking tot gevolg kan hebben, dat op
grond van artikel 9, eerste lid, aanhef en onder d, afwijzend moet worden
beslist op een andere aanvraag, die eerder voldeed aan de wettelijke
voorschriften, geeft Onze Minister geen beschikking totdat op die eerdere
aanvraag is beslist.
G
Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:
1. Het eerste lid komt te luiden:
1. Onze Minister beslist in ieder geval afwijzend op een aanvraag:
a. indien hij de kosten op minder dan f 2 000,00 raamt;
b. indien de aanvraag betrekking heeft op een voorziening, aangewezen
in categorie 4, aanhef en onder a en c, en daarmee de primaire energie
niet met een factor van ten minste 1,2 naar bruikbare energie kan worden
omgezet;
c. indien de aanvraag betrekking heeft op een voorziening, aangewezen
in de categorieën 5, 6 en 7, en daarmee jaarlijks niet ten minste per gulden
geraamde kosten een energiebesparing kan worden gerealiseerd van:
1°. 0,5 kubieke meter aardgas,
2°. 1,613 kWh elektriciteit,
3°. 0,417 liter huisbrandolie,
4°. 0,385 kg stookolie, of
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5°. 0,541 kg steenkool;
d. voor zover het bedrag dat in het betrokken kalenderjaar voor
subsidietoezeggingen beschikbaar is, is uitgeput door het totaal van de
voorafgaande subsidietoezeggingen dan wel dat bedrag door toezegging
van de gevraagde subsidie zou worden overschreden.
2. Het derde lid vervalt.
H
In artikel 10, onderdeel b, wordt «categorie 1, 4, 5, 6, 7, 8 en 9»
vervangen door: de categorieën 4, 5, 6, 7, 9 en 10.
I
Artikel 13, tweede lid komt te luiden:
2. De voorziening dient te worden geı̈nstalleerd door een ondernemer.
J
In artikel 16, eerste lid, wordt «categorie 2 of 3» vervangen door:
categorie 2.
K
Artikel 23 vervalt.
L
De bijlage bij het besluit wordt vervangen door de bij dit besluit
behorende bijlage.

ARTIKEL II
Met betrekking tot subsidies die zijn aangevraagd vóór de dag van
inwerkingtreding van dit besluit is het Besluit subsidies
energiebesparingstechnieken van toepassing zoals het luidde vóór de
inwerkingtreding van dit besluit.
1

Stb. 1993, 186, laatstelijk gewijzigd bij besluit
van 5 december 1994, Stb. 876.
Het advies van de Raad van State is openbaar
gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Economische Zaken.
Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage
gelegde stukken worden opgenomen in het
bijvoegsel bij de Nederlandse Staatscourant
van 11 april 1995, nr. 72.

ARTIKEL III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van
uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Lasten en bevelen, dat dit besluit met de daarbij behorende nota van
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 10 maart 1995
Beatrix
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
Uitgegeven de achtentwintigste maart 1995
De Minister van Justitie,
W. Sorgdrager

51U0139
ISSN 0920 - 2064
Sdu Uitgeverij Plantijnstraat
’s-Gravenhage 1995
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BIJLAGE, BEDOELD IN ONDERDEEL L VAN ARTIKEL I VAN HET
BESLUIT, HOUDENDE DE DERDE WIJZIGING VAN HET BESLUIT
SUBSIDIES ENERGIEBESPARINGSTECHNIEKEN

Bijlage
Aangewezen voorzieningen als bedoeld in artikel 2 van het
Besluit subsidies energiebeparingstechnieken

Categorie 2.1
Voorzieningen bestaande uit door middel van met transparant materiaal
duurzaam afgedekte en geı̈soleerde zonnecollectoren, met bijbehorend
vloeistofopslagvat.
Categorie 2.2
Voorzieningen ten behoeve van het gebruik van zonne-energie door
middel van andere zonnecollectoren dan die, bedoeld in categorie 2.1.
Categorie 4
Voorzieningen, strekkende tot het verminderen van het energiegebruik
door middel van het opwaarderen van laagwaardige warmte naar
hoogwaardige warmte, zodanig dat de hoogwaardige warmte nuttig
wordt aangewend, door het installeren van:
a. warmtepompen met het deel van het daarbij behorende warmteopnemende en warmteafgevende systeem, waardoor het warmteoverdragende medium van de warmtepomp stroomt, met uitzondering van
omkeerbare systemen die zijn bestemd voor ander gebruik dan voor
industriële produktieprocessen,
b. condensors van een industriële koelinstallatie of van een
luchtbehandelingsinstallatie waarvan de condensatiewarmte wordt
aangewend voor verwarmingsdoeleinden, of
c. apparatuur voor het opwaarderen van lagedruk-damp door middel
van mechanische damprecompressie, met uitzonderingen van voorzieningen waarin gebruik wordt gemaakt van een van de volgende chloorfluorkoolwaterstoffen of mengsels daarvan: R11, R12, R13, R111, R112,
R113, R114, R115, R211, R212, R213, R214, R215, R216 of R217, als
bedoeld in bijlage 1 bij verordening (EEG) nr. 594/91 van de Raad van de
Europese Gemeenschappen van 4 maart 1991 (PbEG L67/1).
Categorie 5
Voorzieningen ten behoeve van het verminderen van het energiegebruik
van apparatuur die in de inrichting reeds in gebruik is voor industriële
produktieprocessen, niet zijnde produktieprocessen in de glastuinbouw of
de gecombineerde opwekking van warmte en kracht, door het installeren
van automatische apparatuur voor de regeling van:
a. temperatuur,
b. druk,
c. bedrijfstijd,
d. toerental,
e. hoeveelheid,
f. viscositeit of
h. vochtigheid.
Categorie 6
Voorzieningen ten behoeve van het verminderen van het energiegebruik
door vergroting van het rendement van apparatuur die in de inrichting
reeds in gebruik is voor industriële produktieprocessen, niet zijnde
produktieprocessen in de glastuinbouw of de gecombineerde opwekking
van warmte en kracht, door het installeren van nieuwe onderdelen bij
gehele of gedeeltelijke renovatie van:
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a. scheidingsapparatuur;
b. drogers;
c. reactoren;
d. ovens;
e. persluchtinstallaties;
f. elektrisch aangedreven apparaten of
g. ketels.

Categorie 7
Voorzieningen voor warmteterugwinning uit warmtestromen, afkomstig
van apparatuur die in de inrichting reeds in gebruik is voor industriële
produktieprocessen, niet zijnde produktieprocessen in de glastuinbouw of
de gecombineerde opwekking van warmte en kracht, zodanig dat de
teruggewonnen warmte nuttig wordt aangewend.
Categorie 9
Voorzieningen, strekkende tot het verminderen van het energiegebruik
van koeling in gebouwen en bij industriële produktieprocessen door het
installeren van absorptiekoeling met gebruik van restwarmte uit een
produktieproces of uit krachtopwekking.
Categorie 10
Voorzieningen voor energieterugwinning uit restwarmte, afkomstig van
in de inrichting reeds in gebruik zijnde gecombineerde opwekking van
warmte en kracht door het installeren van een:
a. rookgascondensor, waarmee de rookgassen in temperatuur verlaagd
worden, zodanig dat onder normale bedrijfsomstandigheden condensatie
van de waterdamp in de rookgassen plaats vindt, met uitzondering van de
waterzijdige aansluiting van de condensor, of
b. warmtebuffer.
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NOTA VAN TOELICHTING
Het onderhavige besluit strekt tot uitwerking van enige elementen van
mijn brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
van 11 oktober 1994 (Kamerstukken II 1994/95, 23 900 XIII, nr. 6), waarin
onder meer de prioriteiten op het gebied van het energiebesparingsbeleid
zijn heroverwogen. Daarnaast is voorzien in enkele wijzigingen van
technische aard.
De subsidiëring van investeringen in WKK-installaties (categorie 1)
wordt beëindigd. Deze installaties hebben inmiddels hun plaats op de
markt veroverd. Wel kan met bestaande installaties nog een grotere
energiebesparing worden gerealiseerd, indien gebruik gemaakt wordt van
aanvullende voorzieningen voor betere benutting van restwarmte. In
verband daarmee voorziet het onderhavige besluit in het toevoegen van
een nieuwe categorie 10 (rookgascondensors en warmtebuffers).
Ook de subsidiëring van investeringen in fotovoltaı̈sche cellen
(categorie 3) wordt beëindigd. De stimulering van dergelijke zonneenergiesystemen zal voortaan uitsluitend plaats vinden op grond van het
Besluit subsidies energieprogramma’s, in het kader van het Nationaal
onderzoekprogramma zonne-energie fotovoltaı̈sche conversie, uitgevoerd
door de Nederlandse Organisatie voor Energie en Milieu (Novem).
Voorts wordt de subsidiëring beëindigd van investeringen in frequentieomvormers (categorie 8) en lange termijn koude opslag (categorie 9,
onder a). Deze voorzieningen zijn rendabel toe te passen. Investeringen in
frequentieomvormers bij bestaande installaties kunnen eventueel
gesubsidieerd worden onder categorie 5. In dat geval geldt een
besparingsnorm van 0,5 kubieke meter aardgasequivalent per gulden
geraamde kosten.
Daarnaast zijn beperkingen aangebracht met betrekking tot de
categorieën 4 en 7. In categorie 4 worden niet industrieel toegepaste
warmtepompen die ook gebruikt kunnen worden voor comfortkoeling
uitgesloten, aangezien energiebesparing hier geen primaire doelstelling
is. Bovendien wordt de subsidiëring van voorzieningen in categorie 4,
aanhef en onder b, beperkt tot uitsluitend de condensor, aangezien daarin
de warmteterugwinning plaats vindt.
Categorie 7 is beperkt tot warmteterugwinning uit bestaande, reeds in
gebruik zijnde installaties. Daardoor is bijvoorbeeld een investering in een
nieuwe afvalverbrandingsinstallatie uitgesloten. Tevens gaat voor deze
categorie een minimum besparingseis gelden van 0,5 kubieke meter
aardgasequivalent per gulden geraamde kosten.
Door verbeterde marktomstandigheden kan het subsidiepercentage
voor voorzieningen in de categorieën 4 tot en met 10 worden verlaagd
van 25 naar 20%. Voor warmtebuffers, een onderdeel van de nieuwe
categorie 10, is naast het bestaande maximum subsidiebedrag van
f 300 000,00 een maximum ingevoerd van f 125,00 per kubieke meter
inhoud van de buffer.
Als gevolg van de onderhavige wijzigingen zal het jaarlijks ter
beschikking te stellen budget afnemen van f 92 miljoen in 1994 tot f 20
miljoen in 1995.
De bepaling inzake de in geval van lease in aanmerking te nemen
kosten is gewijzigd, teneinde het bedrag van die kosten beter te laten
aansluiten bij de looptijd van het lease-contract en daarmee bij de
gedurende die looptijd werkelijk te maken kosten.
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Aan artikel 2, zesde lid, van de Kaderwet verstrekking financiële
middelen EZ is voldaan met brieven van 22 december 1994 aan beide
Kamers der Staten-Generaal.
Het ontwerp-besluit is, gelet op artikel 93, derde lid, van het EG-verdrag,
op 14 december 1994 gemeld bij de Commissie van de Europese
Gemeenschappen. De Commissie heeft kenbaar gemaakt geen bezwaren
te hebben tegen het ten uitvoer brengen van het besluit.
De Minister van Economische Zaken,
G. J. Wijers
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