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Energie-auditplicht 

EU-wettelijke verplichting 
richtlijn energie-efficiëntie 
 

› Artikel 8: Energie-audits en 

energiebeheersystemen 

 

Nederlandse implementatie 
sinds 2015 
 

› Tijdelijke regeling implementatie 

artikelen 8 en 14 richtlijn energie-

efficiëntie (TREED) 



Normerend Bovenwettelijk en stimulerend 

Activiteitenbesluit 
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Inbreukprocedure en evaluatie in 2018 

Inbreukprocedure Europese Commissie 

› Implementatie van de richtlijn energie-

efficiëntie, op o.a. de energie-auditplicht 

Evaluatie 

› Onvoldoende doeltreffend en eenduidig 

› Beperkt optreden tegen niet naleving van 

auditplicht 

› Advies voor één centraal loket / instantie 



Hoe nemen we de inbreukprocedure en uitkomsten 
van evaluatie mee? 
 

› Wijzigen van TREED per 1 juli 2019 en opstellen Algemene Maatregel 

van Bestuur 

 

› Wijzigen van Wet implementatie EU-richtlijnen energie-efficiëntie per 

1 januari 2020 



Stand van zaken wijzigen van wet- en regelgeving 

Tijdelijke regeling 
implementatie artikelen 8 
en 14 richtlijn energie-
efficiëntie (TREED) 

› Akkoord van Minister 

› Gepubliceerd in 

Staatscourant op 4 juni 2019 

› Inwerkingtreding op 1 juli 

2019 

 

Wijzigen van wet 
implementatie EU-
richtlijnen energie-
efficiëntie 

› Akkoord van Minister 

› In zomer 2019: 

Advies Raad van State 

› Na zomer 2019:  

Indienen bij Tweede en Eerste 

Kamer 

› Inwerkingtreding op 1 

januari 2020 



Wijzigingen in TREED en Wet implementatie 
EU-richtlijnen energie-efficiëntie 

› Verschuiving uitvoering van huidige bevoegde gezagen naar RVO.nl 

 

› Focus op ondernemingen i.p.v. inrichtingen 

 

› Grondslag om inhoudelijke eisen aan de audit te stellen 

 

› Wijziging van de deadline voor de tweede ronde audits 



Uitvoering 

› Uitkomsten evaluatie 
 

› Verhoging efficiëntie en eenduidigheid door het werken met één loket 
 

› Ondernemingen versus inrichtingen 
 

› Vereenvoudiging van de rapportage aan de Europese Commissie 



Vervolgstappen en vragen 


