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Veelgestelde vragen Energie-Investeringsaftrek 2012 
 
Hier vindt u de veelgestelde vragen over de Energie-Investeringsaftrek en de antwoorden 
daarop. 

 
Op tijd aanvragen 
1. De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken.

Kan ik alsnog een aanvraag indienen?
2. Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan?
3. Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende

bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en wat 
ze kosten?

4. Is het budget van de EIA gelimiteerd?

EIA aanvragen 
1.  Wat moet met het meldingsformulier EIA worden meegestuurd?
2.  Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag?
3.  Kan ik meerdere investeringen op één meldingsformulier vermelden?
4.  Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen?
5.  Kan iemand anders mijn aanvraag indienen?
6.  Kan ik een aanvraag ook faxen of e-mailen?
7.  Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de 

meerkosten?

De Energielijst 
1.  Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen?
2.  Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen?
3.  Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als 

de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik 
dan doen?

4.  Wat zijn energieprestatie-eisen?
5.  Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA?

Andere regelingen 
1.  Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de

Vamil in aanmerking komt?
2.  Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu

alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen?
3.  Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"?

Bijzondere gebruikers EIA 
1.  Kan een non-profit organisatie gebruik maken van EIA?
2.  Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking voor 

EIA



Gebouwen 
1.  Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking?
2.  Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een

warmtepompsysteem in een woning?
3.  Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in

aanmerking voor EIA?
4.  Mag een warmtepomp voor een bedrijf aan huis worden gemeld voor EIA?
5.  Wat wordt bij LED-verlichting als gevel- of reclamebord aangemerkt (zie letter h

van code 210506)?
6.  Welke onderdelen van het reclamebord met LED-verlichting komen voor EIA in

aanmerking, het hele bord of alleen de lampen?

Warmtekrachtinstallaties 
1.  Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie komt in 

aanmerking voor EIA?

Transportmiddelen 
1.  Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt?
2.  Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip?
3.  Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld?
4.  Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de

weg plaatsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking
voor EIA?

Op tijd aanvragen 
 
1.  De termijn voor het aanvragen van EIA voor een bedrijfsmiddel is verstreken. 
 Kan ik alsnog een aanvraag indienen? 
Als de termijn van drie maanden voor het indienen van een aanvraag is verstreken, kunt u geen 
aanvraag meer indienen. Deze termijn wordt strikt gehanteerd. 
 
2. Wanneer ben ik de investeringsverplichting aangegaan? 
U gaat de investeringsverplichting aan op het moment dat u mondeling of schriftelijk een wederzijdse 
koopovereenkomst sluit met bijvoorbeeld een leverancier of hoofdaannemer. Daarna moet u binnen 
drie maanden een melding indienen. Meestal is de datum van de opdracht en opdrachtbevestiging 
bepalend. 
Bij opdrachten met ontbindende of opschortende voorwaarden is ook deze opdrachtdatum bepalend 
en niet pas later als aan de voorwaarden wordt voldaan.  
Geeft u een hoofdaannemer opdracht? Dan is deze eerste opdracht meestal bepalend en niet de 
datum dat de hoofdaannemer het werk uitbesteedt aan een onderaannemer. Alleen als het 
bedrijfsmiddel nog niet voldoende bepaalbaar was, kan een latere datum van toepassing zijn. 
 
Let op: wacht niet op de factuur, want dan bent u misschien te laat met aanvragen. 
 
Neem in geval van twijfel tijdig contact op met de EIA helpdesk, tel: (088) - 602 34 30, mailen kan 
ook naar eia@agentschapnl.nl.

3. Wat moet ik doen als ik een turnkey-contract afsluit waarin energiebesparende 
 bedrijfsmiddelen zijn voorzien, maar waarvan nog niet bekend is welke dat zijn en 
 wat ze kosten? 
U kunt pas een aanvraag doen als voldoende concreet bepaalbaar is welke energiebesparende 
bedrijfsmiddelen u aanschaft. Dat moment kan zich bijvoorbeeld voordoen tijdens een 
bouwvergadering. Maar u kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met Agentschap NL 
(088) - 602 34 30. Agentschap NL zal in overleg met u, uw belastinginspecteur en met het Bureau 
IRWA in Breda zorgen voor goede afspraken. 
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4.  Is het budget van de EIA gelimiteerd? 
Voor de EIA is jaarlijks een maximum bedrag beschikbaar. Dreigt overschrijding van dat bedrag, dan 
kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit wordt dan onder 
meer in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling die geldt op het moment dat u de investering 
doet, bepaalt of EIA nog mogelijk is.  
Op het moment dat de EIA-regeling buiten werking treedt, kan het zijn dat u voor de 
voortbrengingskosten nog geen aanvraag heeft ingediend. Aanvraag voor deze kosten moet worden 
gedaan binnen drie maanden na de datum waarop de regeling buiten werking is gesteld, in plaats van 
binnen drie maanden na afloop van het kalenderkwartaal of na ingebruikneming. 

 
EIA aanvragen 
 
Hoe vraag ik EIA aan met betrekking tot de energielijst 2011? 
Aanvragen met betrekking tot de energielijst 2011 kunnen uitsluitend aangevraagd worden met het 
papieren aanvraagformulier. 
 
Hoe vraag ik EIA aan in 2012? 
Aanvragen met betrekking tot de energielijst 2012 kunnen uitsluitend digitaal worden aangevraagd. 
 
Hoe gaat digitaal aanvragen in z’n werk? 
Investeert u in januari 2012 of later? Uw aanvraag met betrekking tot de energielijst 2012 kunt u 
uitsluitend indienen via eLoket. Om in te kunnen loggen bij eLoket heeft u eHerkenning nodig.  
Met eHerkenning regelt u eenvoudig en betrouwbaar uw zaken met de overheid. 
Door in te loggen met eHerkenning weet de overheidsorganisatie direct met welk bedrijf ze te maken 
heeft én dat de betreffende persoon daarvoor is gemachtigd. 
 
Hoe kan ik inloggen op het eLoket? 
U kunt inloggen met eHerkenning. eHerkenning is een gemeenschappelijk systeem waarmee de 
overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt een eHerkenningsmiddel aanvragen via: 
www.eherkenning.nl. Voor een aanvraag voor EIA is een eHerkenningsmiddel op 
betrouwbaarheidsniveau 1 voldoende. 
 
1. Wat moet met het meldingsformulier EIA worden meegestuurd? 
U hoeft met het meldingsformulier niets mee te sturen. U krijgt van ons een vragenbrief als wij 
aanvullende gegevens nodig hebben. 
 
2. Kan een maatschap of vennootschap volstaan met één aanvraag? 
Nee. Bij een samenwerkingsverband (bijvoorbeeld een maatschap, een vennootschap onder firma 
(v.o.f.) of een commanditaire vennootschap) moet voor elke maat of vennoot apart een aanvraag 
ingediend worden. Door een kopie te maken van een eerdere digitale melding hoeven niet alle 
gegevens opnieuw ingevuld te worden. Elke maat of vennoot moet het investeringsbedrag naar rato 
van de winstverdeling vermelden. 
 
3. Kan ik meerdere investeringen in één keer melden? 
Ja, maar alleen als het gaat om dezelfde soort bedrijfsmiddelen. Voorbeeld: u investeert in tien LED-
verlichtingsystemen. U kunt volstaan met één formulier, maar u moet zich wel houden aan de 
aanvraagtermijn van drie maanden. U kunt niet in januari vijf LED-verlichtingsystemen kopen en in 
juni de volgende vijf, en vervolgens in juni met één aanvraagformulier volstaan. 
Als u investeert in tien LED-verlichtingsystemen en 500 m2 HR-glas moet u twee meldingsformulieren 
invullen. Één voor de LED-verlichtingsystemen en één voor het HR-glas. 
 
Een uitzondering op het melden per soort bedrijfsmiddel is code 210000. Daaronder valt een pakket 
van maatregelen voor het verbeteren van de energieprestatie van een bestaand bedrijfsgebouw, zie 
verder de energielijst. 
 
4. Kan ik zelf eenvoudig een aanvraag indienen? 
Ja, het invullen van het aanvraagformulier (Meldingsformulier EIA) is eenvoudig. Een 
accountantsverklaring is niet nodig, dus u kunt zelf het formulier invullen. Voor investeringen in 2012 
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heeft u een eHerkenningsmiddel nodig. Bij ‘EIA aanvragen’ wordt de aanvraagprocedure uitgelegd, 
waardoor u snel uw aanvraag kunt indienen via www.agentschapnl.nl/eloket.

5. Kan iemand anders mijn aanvraag indienen? 
U kunt iemand machtigen om dit te doen. De gemachtigde mag uw digitale formulier invullen, door 
met zijn eigen eHerkenningsmiddel in te loggen in eLoket. Geef dus nooit uw inloggegevens van 
eHerkenning aan uw tussenpersoon. Een machtigingsformulier is niet meer nodig vanaf 2012. 
 
Voor investeringen in 2011 stuurt u nog wel de machtiging mee met het meldingsformulier EIA. Bij 
‘Publicaties’ op de website kunt u een machtigingsformulier 2011 downloaden. 

http://www.agentschapnl.nl/eloket


6a. Kan ik een aanvraag voor een investering in 2011 ook faxen of e-mailen? 
Faxen kan voor investeringen die u in 2011 heeft gedaan nog wel, e-mailen niet. Let u erop dat de fax 
uiterlijk drie maanden na de aanschaf van het bedrijfsmiddel moet zijn ontvangen door het Bureau 
Investeringsregelingen en willekeurige afschrijving (IRWA) in Breda. Het originele formulier moet u 
binnen twee weken na de fax dan alsnog naar Bureau IRWA sturen. Het faxnummer van het Bureau 
IRWA staat, net als het adres, vermeld op het meldingsformulier.  
 
6b. Kan ik een aanvraag voor een investering in 2012 ook faxen, emailen of schriftelijk 
indienen? 
Nee, voor investeringen die u in 2012 doet, kunt u alleen digitaal EIA aanvragen via het eLoket van 
Agentschap NL. Faxen of schriftelijk indienen kan niet meer. Uw melding moet uiterlijk drie maanden 
na de aanschaf van het bedrijfsmiddel zijn ontvangen door Agentschap NL. 
 
7. Kan ik EIA krijgen over de hele investering in het bedrijfsmiddel of alleen de 

meerkosten? 
De EIA gaat niet uit van een meerkosten benadering. Alle kosten die technisch noodzakelijk en 
uitsluitend dienstbaar zijn aan het energiezuinige apparaat dient u mee bij uw EIA-aanvraag. Over het 
algemeen zijn dit de materiaal- en montagekosten van het bedrijfsmiddel, dat op de Energielijst staat. 

 
De Energielijst 
 
1. Wat zijn de criteria om een bedrijfsmiddel op de Energielijst te plaatsen? 
Er moet sprake zijn van een eenduidige, heldere definitie van het apparaat of de techniek. 

• De op te nemen techniek moet voldoen aan de geldende generieke besparingsnorm of 
betrekking hebben op de aanwending van duurzame energiebronnen of uit oogpunt van 
bewustwording zeer gewenst zijn. 

• Van de techniek worden in principe alleen die onderdelen opgenomen, die technisch 
noodzakelijk zijn voor het realiseren van de energiebesparing. 

• Het bedrijfsmiddel moet toepasbaar zijn in een voldoende groot aantal situaties of in een 
voldoende groot aantal bedrijven. 

• Het energiezuinige bedrijfsmiddel moet nog niet algemeen gangbaar zijn in Nederland. 
 
Het is mogelijk voor elke organisatie in Nederland om een voorstel in te dienen ter aanvulling of 
wijziging van de bestaande energielijst. Hiervoor kunt u een voorstelformulier invullen en opsturen. 
Uw voorstel moet dan uiteraard minimaal voldoen aan bovenstaande bepalingen. 
 
2. Welke leverancier, installateur of adviseur kan ik het beste nemen? 
U moet zelf beslissen met wie u in zee gaat. Informeer bijvoorbeeld bij collega-bedrijven, 
brancheorganisaties of bij het Energiecentrum. Het Energiecentrum geeft voorlichting aan het MKB 
over energiebesparing. 
 
3. Ons bedrijf voert een warmtekracht project uit met een doorlooptijd van drie jaar. Als 

de energielijst tussentijds wijzigt en warmtekracht verdwijnt van de lijst, wat moet ik 
dan doen? 

Het moment van investeren of de periode waarin voortbrengingskosten zijn gemaakt is bepalend voor 
de Energielijst die van toepassing is. Als warmtekracht tussentijds van de lijst verdwijnt, kan in 
principe dus geen EIA-aanvraag meer ingediend worden. Neem contact op met de EIA helpdesk: (088) 
602 34 30 of eia@agentschapnl.nl, want misschien dat u voor het restant van het project een 
generieke aanvraag kunt indienen. 
 
4. Wat zijn energieprestatie-eisen? 
Als een energiebesparende investering niet als voorbeeld is opgenomen in de energielijst moet hij 
voldoen aan bepaalde eisen. Eén van deze eisen is de energieprestatie-eis. Voor elk toepassingsgebied 
van de EIA is een energieprestatie-eis opgesteld. Dat is meestal een vereiste besparing per 
geïnvesteerde €. Als daaraan wordt voldaan kan de investering in aanmerking komen voor EIA. Voor 
investeringen in ‘generiek omschreven’ bedrijfsmiddelen zijn per toepassingsgebied de volgende 
energieprestatie-eisen van toepassing: 
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Bedrijfsgebouwen 
De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 1 Nm³ 
aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €. 
 
Processen 
De energiebesparing bedraagt ten minste 0,6 Nm³, maar niet meer dan 1,5 Nm³ 
aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €. 
 
Transportmiddelen 
De energiebesparing bedraagt ten minste 0,2 Nm³, maar niet meer dan 0,8 Nm³ 
aardgasequivalenten per jaar per geïnvesteerde €. 
 
Duurzame energie 
Voor ten minste 70% gebruik maken van zonne-energie of waterkracht. 
 
5. Wanneer komt een investering in aanmerking voor EIA? 
Er zijn drie mogelijkheden: 

• Indien een belastingplichtige ondernemer kan aantonen dat de investering voldoet aan de 
energieprestatie-eis. Dit zijn de zogenaamde ‘generiek’ omschreven investeringen; 

• Indien de investering specifiek is beschreven in de Uitvoeringsregeling EIA (dit is de wettekst 
van de EIA). Deze investeringen zijn in de brochure gemarkeerd met [W]; U dient alle 
verplichte onderdelen aan te schaffen en kunt geen generieke melding indienen. 

• Indien de investering specifiek is omschreven in de brochure als voorbeeld van een generiek 
omschreven investering (zonder [W]). Mist er een verplicht onderdeel en voldoet u toch aan 
de energieprestatie-eis, dan kunt u generiek melden. 

 
Andere regelingen 
 
1. Kan ik volstaan met één meldingsformulier als mijn investering ook voor de 
 Vamil in aanmerking komt? 
Nee, u kunt niet met hetzelfde formulier EIA en Vamil aanvragen. Het is in sommige gevallen mogelijk 
dat onderdelen van een energie-investering ook in aanmerking komen voor Vamil. Hiervoor moet u 
een aparte aanvraag voor Vamil indienen. Als u gebruik wilt maken van de Vamil of meer informatie 
wilt hebben over de Vamil, kunt u de Milieulijst raadplegen. U kunt de Milieulijst en contactgegevens 
vinden op de website www.agentschapnl.nl/miavamil. 
 
2. Bij controle bleek dat mijn kasgevel niet voldoet aan de EIA-eisen. Kan deze nu 
 alsnog voor MIA groen label kas in aanmerking komen? 
Nee, u moet tijdig (binnen 3 maanden) voor de juiste regeling een aanvraag hebben ingediend om in 
aanmerking te kunnen komen voor EIA of MIA. Dit is om budgettaire redenen. Het is dus van belang 
om van te voren uit te zoeken of een bepaalde investering voldoet aan de vereisten van de regeling. 
Bij twijfel kunt u contact opnemen met de leverancier of de EIA-helpdesk, (088) 602 34 30. Op de 
website van de MIA/Vamil www.agentschapnl.nl/miavamil vindt u ook meer informatie. 
Let op: Als binnen een regeling op het meldingsformulier per ongeluk een verkeerde code is ingevuld, 
is omzetting naar de juiste code binnen diezelfde regeling in overleg wel mogelijk. 
 
3. Kom ik ook in aanmerking voor "gewone investeringsaftrek"? 
Blijven uw investeringen beneden een bepaald investeringsbedrag dan heeft u naast EIA ook recht op 
de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Voor meer informatie kunt u uw boekhouder of de 
Belastingdienst (0800-0543) raadplegen. 

 
Bijzondere gebruikers EIA 
 
1. Kan een non-profit organisatie of particulier gebruik maken van EIA? 
Nee, een non-profit organisatie of particulier kan geen aanvraag indienen. Wel is het mogelijk om 
indirect gebruik te maken van de EIA via een leaseconstructie, waarbij de verhuurder van het 
apparaat (wèl een ondernemer) EIA kan aanvragen. 
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2. Welke investeringen in woningen komen - via operational lease - in aanmerking 
 voor EIA? 
De EIA is ook van toepassing als een ondernemer in een zonneboiler, zonnecollector of zonnepaneel 
investeert en dit apparaat vervolgens door een (operational) leasecontract ter beschikking stelt aan 
derden; deze derde kan een particulier zijn. De zonneboilers, -collectoren en -panelen worden dan als 
afzonderlijke bedrijfsmiddelen aangemerkt, die geen onderdeel uitmaken van de woning waarin of 
waarop zij worden aangebracht. Maar dit is een uitzondering die alleen voor zonne-energie geldt. 
Warmtepompen die zijn geplaatst in een woning komen nooit in aanmerking voor EIA. Een 
ondernemer kan wel EIA krijgen voor een warmtepomp voor woningen als de warmtepomp zich buiten 
de woningen bevindt. 

 
Gebouwen 
 
1. Komt een energiezuinige airco voor EIA in aanmerking? 
In principe kan een airco niet worden gemeld. Echter, als met de airconditioner ook wordt verwarmd, 
kan deze worden gezien als een warmtepomp. De warmtepomp kan worden gemeld wanneer hij 
voldoet aan de technische eis van code 211103 of 211104. In 2011 moet de COP van een 
warmtepomp minimaal 4,0 of 5,0 zijn. COP staat voor Coëfficiënt Of Performance, en is een maat voor 
de energie-efficiëntie van de warmtepomp. 
 
2. Kan een particulier ook gebruik maken van de EIA voor een 
 warmtepompsysteem in een woning? 
Nee, dat is niet mogelijk. Een warmtepomp in een woning kan nooit in aanmerking komen voor EIA. 
Wel kan een ondernemer EIA krijgen voor een (gezamenlijke) warmtepomp die woningen verwarmt 
en die buiten de woningen is geplaatst. 
 
3. Komt een verwarmingsnet, dat is aangesloten op de warmtepomp, ook in 
 aanmerking voor EIA? 
Verwarmingsnetten bij warmtepompen komen voor EIA in aanmerking. De kosten voor het 
verwarmingsnet zijn echter afgetopt op maximaal € 200 per geïnstalleerde kW van het thermisch 
vermogen van de warmtepomp. 
 
4. Mag een warmtepomp voor een bedrijf aan huis worden gemeld voor EIA? 
Een warmtepomp mag niet gemeld worden wanneer deze is opgesteld in een woning. Een 
warmtepomp in een bedrijfsruimte komt wel in aanmerking voor EIA. Bij een 'bedrijf aan huis' komt 
de warmtepomp in aanmerking wanneer deze in de bedrijfsruimte is opgesteld. 
 
5. Wat wordt bij LED-verlichting als gevel- of reclamebord aangemerkt (zie letter h 
 van code 210506)? 
Onder letter h van code 210506 kunnen de kosten van LED-verlichting in buitenmedia, zoals 
prijzenborden bij tankstations, reclameborden, naamborden, billboards, etc. worden gemeld. Ook LED-
verlichting voor het aanlichten van gevels van bedrijfsgebouwen kan onder letter h van code 210506 
gemeld worden. 
 
6. Welke onderdelen van het reclamebord met LED-verlichting komen voor EIA in 
 aanmerking, het hele bord of alleen de lampen? 
Alleen de LED-lampmodules en drivers komen voor EIA in aanmerking; het bord of de doosletter zelf 
niet. 

 



Warmtekrachtinstallaties 
 
1. Welk deel van de elektrische aansluiting van een warmtekrachtinstallatie komt in 

aanmerking voor EIA? 
In een aantal gevallen is de warmtekrachtinstallatie uitgerust met een generator die elektriciteit 
opwekt op een hoge spanning (bijvoorbeeld 10 kV). Hierdoor kan teruglevering aan het openbare net 
plaatsvinden zonder dat een transformator (trafo) noodzakelijk is. Op de locatie is dan wel een trafo 
nodig om de hoge spanning om te zetten naar een spanning die lokaal bruikbaar is, bijvoorbeeld (400 
V) voor assimilatiebelichting. Deze '10 kV-400V'-trafo heeft geen functie meer voor het terugleveren 
van elektriciteit van de warmtekrachtinstallatie aan het openbare net. Het primaire doel is de 
elektriciteit geschikt te maken voor gebruik op de locatie, ongeacht of deze afkomstig is van de 
betreffende warmtekrachtinstallatie dan wel het openbare net. Warmtekrachtinstallaties halen 
energetisch hun hoogste rendement als deze de warmtevraag volgen. De elektriciteit die daarbij wordt 
opgewekt moet dan wel kunnen worden benut. Als dit op de locatie niet mogelijk is, kan de 
elektriciteit op het openbare net worden gezet. Daarom wordt het elektrisch aansluiten van een 
warmtekrachtinstallatie aan het openbare net ondersteund met EIA. Het volgende schema geeft aan, 
welke onderdelen daarbij wèl en niet voor EIA in aanmerking komen. 

Transportmiddelen 
 
1. Worden er eisen gesteld aan de plaats waar het bedrijfsmiddel zich bevindt? 
Normaal gesproken wordt als eis gesteld dat een bedrijfsmiddel zich in Nederland moet bevinden, 
maar aan transportmiddelen wordt deze eis niet gesteld. 
 
2. Wat wordt verstaan onder een bestaand binnenvaartschip? 
Een bestaand binnenvaartschip heeft eerder vracht of passagiers vervoerd. 



3. Hoe wordt een warmtepomp op een schip beoordeeld? 
Een warmtepomp op een schip wordt gezien als een warmtepomp geplaatst in een gebouw (code 
211103 of 211104). 
 
4. Wij willen een binnenvaartschip inzetten voor transport dat momenteel via de 
 weg plaatsvindt. Komen investeringen om dit mogelijk te maken in aanmerking 
 voor EIA? 
Nee, 'modal shift' wordt niet ondersteund door de EIA. 
 


