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Nr. 455 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 20 december 2013 

Tijdens het AO ter voorbereiding van de afgelopen Energieraad op 
4 december jl. heb ik u toegezegd om met een stappenplan te komen voor 
de implementatie van de Energie Efficiëntie Richtlijn (EER; richtlijn 
2012/27/EU). 

Momenteel ligt het conceptwijzigingsvoorstel voor de aan te passen wet- 
en regelgeving ter advisering bij de Raad van State. Kort na advisering 
door de Raad van State, naar verwachting in het voorjaar, zal het 
wetsvoorstel ter behandeling aan uw Kamer worden voorgelegd. De 
voortgang in de implementatie van de richtlijn is afhankelijk van het 
moment dat het in de Kamer kan worden behandeld en de termijn die 
daarvoor nodig is. De formele implementatiedatum van de richtlijn is 
4 juni 2014. 

Voor de artikelen waar Nederland voor een alternatieve invulling kiest, 
heb ik, conform de eisen, voor het eind van dit jaar rapportages 
ingeleverd bij de Europese Commissie. 
Zo vult Nederland de verplichting om 1,5% energie te besparen bij 
eindverbruikers (artikel 7 EER) in middels het «Energieakkoord voor 
duurzame groei» van 6 september jl. (Kamerstuk 30 196, nr. 202) 
Nederland was overigens de eerste lidstaat in Europa die het plan heeft 
ingediend bij de Commissie. 
Ook voor de 3% renovatie-eis voor gebouwen, in gebruik en beheer bij de 
centrale overheid (artikel 5 EER), kiest Nederland voor een alternatieve 
aanpak. Uit onderzoek van het EnergieonderzoeksCentrum Nederland 
(ECN) is gebleken dat met de bestaande afspraken met de Rijksgebouwen-
dienst en Defensie ruimschoots kan worden voldaan aan de eisen uit de 
richtlijn. Deze rapportage is ook onlangs naar de Commissie gezonden. 

De Minister van Economische Zaken, 
H.G.J. Kamp
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