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Europese voorstellen winterpakket 

De Europese Commissie presenteerde eind november 2016 haar zgn. Winterpakket – officieel het 
“Clean Energy for All Europeans” pakket. Hieronder een overzicht van de meest relevante 
voorstellen betreffende de EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) en de EED (Energy 
Efficiency Directive). De voorstellen worden nu in het Europees Parlement en de Raad behandeld. 
 

Herziening EPBD 
- Lidstaten moeten een renovatiestrategie opstellen (incl stappenplan, mijlpalen en maatregelen) 
ter verwezenlijking van de langetermijndoelstelling voor 2050 om hun nationale 
gebouwenbestand koolstofvrij te maken. Deze renovatiestrategie draagt bij aan de terugdringing 
van energiearmoede. 

- Lidstaten zorgen ervoor dat residentiële gebouwen die meer dan tien parkeerplaatsen hebben 
en recent zijn gebouwd of ingrijpend worden gerenoveerd, zijn uitgerust met de bekabeling voor 
oplaadpunten van elektrische voertuigen voor elke parkeerplaats. 

- De Europese Commissie ontwikkelt een "slimheidsindicator" voor potentiële nieuwe huurders 
of kopers. “De indicator heeft betrekking op flexibiliteitskenmerken, geavanceerde functies en 
capaciteiten die voortvloeien uit meer onderling verbonden en ingebouwde slimme toestellen die 
worden geïntegreerd in de conventionele technische bouwsystemen. Door deze kenmerken 
zullen de bewoners en het gebouw zelf beter in staat zijn om te reageren op behoeften inzake 
comfort of functionaliteit, deel te nemen aan vraagrespons en een bijdrage te leveren aan de 
optimale, vlotte en veilige werking van de verschillende energiesystemen en stadsinfrastructuren 
waarop het gebouw is aangesloten.”  

- Regelmatige keuring van de toegankelijke delen van systemen die worden gebruikt voor het 
verwarmen van gebouwen, zoals de warmtegenerator, het controlesysteem en de 
circulatiepomp(en) van […] residentiële gebouwen met een gecentraliseerd technisch 
bouwsysteem met een gecumuleerd nominaal vermogen van meer dan 100 kW. Die keuring 
omvat een beoordeling van het rendement van de ketel en van de ketelgrootte vergeleken met 
de verwarmingsbehoeften van het gebouw.  

Als alternatief kunnen lidstaten eisen vaststellen om ervoor te zorgen dat zulke residentiële 
gebouwen met gecentraliseerde technische bouwsystemen voorzien zijn van: a) permanent 
elektronisch toezicht waarmee de efficiëntie van de systemen wordt gemeten en de eigenaars 
of beheerders van het gebouw worden verwittigd wanneer de efficiëntie aanzienlijk is gedaald en 
wanneer onderhoud aan het systeem noodzakelijk is, en b) doeltreffende controlefuncties om 
optimale energieopwekking, - distributie en -verbruik te waarborgen. 

- Het koppelen van nationale “financiële maatregelen” voor energie-efficiëntie in het kader van 
de renovatie van gebouwen aan de energiebesparingen op basis van energieprestatiecertificaten 
die zijn afgegeven voor en na de renovatie.  

- De databank voor de registratie van EPC’s in lidstaten, zal tevens het feitelijke energieverbruik 
van de daarin opgenomen gebouwen volgen, ongeacht hun omvang of categorie.  

- Documentatie technisch bouwsysteem. De lidstaten zorgen ervoor dat, wanneer een technisch 
bouwsysteem wordt geïnstalleerd, vervangen of verbeterd, de totale energieprestatie van het 
gehele gewijzigde systeem wordt beoordeeld, gedocumenteerd en doorgegeven aan de eigenaar 

https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0022.02/DOC_1&format=PDF
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van het gebouw, zodat deze gegevens beschikbaar blijven voor de controle op de inachtneming 
van de in de EPBD vastgestelde minimumeisen en de afgifte van energieprestatiecertificaten. De 
lidstaten zorgen ervoor dat deze informatie wordt opgenomen in de nationale databank voor 
energieprestatiecertificaten. 

- Bijlage bij voorstel EPBD: De energieprestatie van een gebouw geeft het normaal 
energieverbruik voor verwarming, koeling, warm water voor huishoudelijke doeleinden, ventilatie 
en verlichting weer. De energieprestatie van een gebouw wordt aangegeven met een numerieke 
indicator van het primaire energieverbruik in kWh/(m² per jaar), geharmoniseerd ten behoeve 
van de energieprestatiecertificering en de naleving van de minimumeisen inzake energieprestatie. 
Bij primaire energiefactoren wordt het aandeel van hernieuwbare energie in energiedragers 
buiten beschouwing gelaten, zodat bij de berekeningen in gelijke mate rekening wordt gehouden 
met: de energie uit hernieuwbare bronnen die ter plaatse wordt opgewekt (achter de meter) en 
de energie uit hernieuwbare energiebronnen die via de energiedrager wordt geleverd. 
 

Herziening EED 
- Een bindende energie-efficiëntiedoelstelling op EU-niveau van 30 % voor 2030 die moet 
worden onderbouwd door specifiek beleid op EU-, nationaal en regionaal niveau. Elke lidstaat 
stelt indicatieve nationale energie-efficiëntiebijdragen vast om deze doelstelling te bereiken.  
 
- Als het gebruik van individuele meters technisch niet haalbaar of niet kostenefficiënt is om het 
warmte- of koelingsverbruik in elke eenheid van het gebouw te meten, worden individuele 
warmtekostenverdelers gebruikt om het warmteverbruik van elke radiator te meten, tenzij de 
desbetreffende lidstaat aantoont dat de installatie van dergelijke warmtekostenverdelers niet 
kostenefficiënt is. In nieuwe gebouwen als bedoeld in de eerste alinea, of wanneer een gebouw 
ingrijpend wordt gerenoveerd, worden altijd individuele meters geïnstalleerd. 

- Meters en kostenverdelers die met ingang van 1 januari 2020 worden geïnstalleerd, moeten op 
afstand leesbaar zijn. Meters en kostenverdelers die al zijn geïnstalleerd maar nog niet op afstand 
kunnen worden gelezen, worden uiterlijk op 1 januari 2027 met deze mogelijkheid uitgerust of 
vervangen, tenzij de lidstaat in kwestie aantoont dat dit niet kostenefficiënt is.  

- De lidstaten moeten een gemiddeld een besparing van 1,5 % bereiken op de jaarlijkse 
energieverkoop aan eindafnemers. Deze bestaande verplichting wordt na 2020 voortgezet tot 
2030 en verder. Lidstaten stellen hiervoor verplichtingen op voor energiedistributeurs en/of 
detailhandelaars die daar actief zijn. Volgens de Commissie bereiken energieleveranciers en -
distributeurs hun besparingsdoelstelling van 1,5 % vaak door energie-efficiëntiemaatregelen toe 
te passen in de woningen van hun individuele klanten1. In het kader van deze verplichtingsregeling 
a) nemen de lidstaten eisen met een sociale doelstelling op in de besparingsverplichtingen die zij 
opleggen, waaronder de eis om een gedeelte van de energie-efficiëntiemaatregelen bij voorrang 
uit te voeren in huishoudens die met energiearmoede kampen, en in sociale woningen.  

  

                                                             
1 In de bijlage staan voorbeelden van succesvolle nationale besparingsverplichtingen, incl. de inzet van 
‘witte certificaten’ (p. 13) en ‘best practices’ van renovatieprojecten in lidstaten (p. 27) 
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part1_v4
.pdf  

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:efad95f3-b7f5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:efad95f3-b7f5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/5_en_autre_document_travail_service_part1_v4.pdf
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Besluitvormingsproces 
De besluitvorming door Raad en Europees Parlement verloopt volgens de gewone 
wetgevingsprocedure. De Raad die beslist over het Europese Energiebeleid is de Raad 
Vervoersbeleid, Telecommunicatie en Energie (TTE). Nederland wordt in deze raad 
vertegenwoordigd door de minister EZ, Henk Kamp.  

Voor het Europees Parlement beoordeelt de Commissie Industrie, onderzoek en energie (ITRE) 
de voorstellen van de Europese Commissie. De volgende Nederlandse Europarlementariërs zijn 
plaatsvervangend lid in ITREa: Esther de Lange (CDA), Gerben-Jan Gerbrandy (D66), Cora van 
Nieuwenhuizen-Wijbenga (VVD), Paul Tang (PvdA), Auke Zijlstra (PVV). Ook is de Commissie ENVI 
betrokken bij de behandeling van de EED en EPBD. De Nederlandse leden zijn Bas Eickhout (GL), 
Gerben-Jan Gerbrandy (D66) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) 

Voor de EED is de rapporteur (hoofdverantwoordelijke vanuit EP) Gierek (S&D, Polen ) De 
Nederlandse Europarlementariër Gerbrandy (D66) is namens zijn fractie betrokken als “schaduw-
rapporteur”. Voor de EPBD is de rapporteur Bendtsen (EPP, Denemarken).  

Overzicht rapporteurs en shadow-rapporteurs onderdelen Winter package 

 

 


