
 

 
 

De stappen van de uitfasering van R22  

De uitfasering van het koudemiddel R22 zal op 01-01-2015 worden beëindigd. Vanaf deze datum is het niet meer toegestaan om het 

koudemiddel R22 dan wel gemengde koudemiddelen met R22 te gebruiken voor onderhoudswerkzaamheden zoals het bijvullen van 

een koelinstallatie. Een r22 systeem kan dus bij lekkage die ontstaat na deze datum niet meer gerepareerd worden.  

 

De manier van uitfasering is in verschillende stappen officieel vast gelegd in een Europese verordening onder nummer 2037/2000 

en verplicht hiermee iedere EU lidstaat tot het verbieden van o.a R22. Doordat de verordening, sinds de start in 2000, meerdere 

keren is aangepast is het officieel nummer van de verordening komen te vervallen. De meest recentste verordeningen document 

nummer is 1005/2009.  

 

R22 uitfaserings termijnen  

1 januari 2001: Vanaf deze datum is het verboden om nieuwe installatie's die zijn uitgevoerd met R22 te plaatsen. 

Medio 2009: Koudemiddel producenten stoppen met het produceren van R22 om restanten op te maken. 

1 januari 2010: Vanaf deze dag is het verboden om nieuw geproduceerde (maagdelijke) R22 te gebruiken voor reparatie of 

onderhoud. Wel mag er nog gebruik worden gemaakt van gerecyclede en geregenereerde R22. 

1 januari 2015: Vanaf deze is het in zijn geheel verboden om R22 te gebruiken voor welk doeleinde dan ook. Wanneer uw 

koelinstallatie zoals een airconditioner of koelcel na deze datum defect raakt, kan deze niet meer gerepareerd worden met R22 en 

zal dus moeten worden vervangen of dient het systeem geretrofit te worden. 

  



Subsidie's en Regelingen  

Het verbod op R22 wat van start gaat op 01-01-2015 kan aanzienlijke financiële gevolgen hebben voor bedrijven. Zeker in tijden 

van crisis komt de uitfasering hoogstens ongelegen. Om deze reden hebben verschillende ministerie's speciale regelingen opgesteld 

waarbij financiële voordelen mee behaald kunnen worden. 

  

EnergieInvesteringsaftrek (EIA) 

Een van deze regelingen is het "Energie Investeringsaftrek". Met deze fiscale regeling ondersteunt de overheid ondernemers, in 

economisch opzicht, indien deze willen investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen zoals koel- of vriesinstallatie's. Door 

gebruik te maken van deze regeling heeft u als ondernemer dubbel voordeel. Naast dat uw energieverbruik aanzienlijk zal 

verminderen betaald u tevens minder belasting. Zo kunt u met de EIA regeling tot wel 41,5% van de investeringskosten aftrekken 

van de fiscale winst en betaalt u daardoor minder inkomsten- of vennootschapsbelasting.  

 

Waarom zet de overheid zo hoog in? 

Al geruime tijd is het probleem omtrent het klimaat en de verandering daarvan een belangrijk punt op de agenda van de overheid. 

Met name de vervuilende CO2 emissie, dat ontstaat tijdens het opwekking van energie met fossiele brandstoffen, dragen sterk bij 

aan het probleem rond het klimaatprobleem. Dit heeft de overheid doen besluiten om een regeling op te stellen die ondernemers 

moet doen stimuleren om te investeren in energie besparende middelen. 

Voor een uitgebreide beschrijving en of u in aanmerking 

komt voor de EIA-regeling kijkt u op AgentschapNL 

 

http://www.agentschapnl.nl/sites/default/files/Energie%20investeringsaftrek%20-%20Energielijst%202013_1.pdf
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