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Bijlage(n) 

 

Geachte minister Kamp,  

 

Op 27 juli jl. ontving het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) van uw ministerie het concept 

Besluit energie-etikettering. Dat voorstel implementeert bepalingen voor het toezicht op en de 

handhaving van de EU-verordening voor het vermelden van het energieverbruik van producten. 

Het besluit regelt daarmee het toezicht op het toepassen van energie labels.  

 

De Europese Unie (EU) heeft naar aanleiding van een evaluatie van de energielabels besloten 

tot een verdere aanscherping van het beleid gericht op energiebesparing. Die aanscherping krijgt 

betreft onder andere het aanpassen van de schalen van de energielabels. Daardoor moet een 

product met een bepaald label in de loop der tijd aan strengere energieprestaties voldoen. De EU 

geeft deze aanscherping vorm door de oude richtlijn te vervangen door een nieuwe, rechtstreeks 

werkende verordening. Uw besluit energie-etikettering zal de voorschriften van de oude EU-

richtlijn intrekken en de nieuwe verordening invoeren. Dat laatste is nodig om boetes op te kunnen 

leggen bij overtredingen van de voorschriften van die verordening. 

Toetsingskader 

ATR beoordeelt de gevolgen voor de regeldruk aan de hand van het volgende toetsingskader: 

1. Nut en noodzaak: is er een taak voor de overheid en is wetgeving het meest aangewezen 

instrument? 

2. Zijn er minder belastende alternatieven mogelijk? 

3. Is gekozen voor een uitvoeringswijze die werkbaar is voor de doelgroepen die de wetgeving 

moeten naleven? 

4. Zijn de gevolgen voor de regeldruk volledig en juist in beeld gebracht? 

Nut en noodzaak 

Het besluit is noodzakelijk om de in de verordening vereiste strafbaarheid van niet-naleven te 

bepalen. De noodzaak van het wijzigen van de labelschalen vanwege de verminderde effectiviteit 

van de labels valt buiten dit advies.1  

                                                      
1 De meeste producten krijgen een label “A+” of hoger. Het label is daardoor voor consumenten niet langer een 
onderscheidend criterium. Dit vormde op EU-niveau aanleiding tot aanpassing van de schalen. 
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Minder belastende alternatieven 

Het besluit implementeert voorschriften die volgen uit een rechtstreeks werkende EU-

verordening. Minder belastende alternatieven zouden in EU-verband afgewogen moeten worden. 

Aan de hand van een Europees impactassessment is de gekozen optie onderbouwd, waarbij een 

afweging is gemaakt tussen energie-effect en onder andere regeldruk. Gelet op de directe 

werking van de verordening is er bij de implementatie geen ruimte voor minder belastende 

alternatieven. 

Gevolgen regeldruk 

De gevolgen van de regeldruk worden geschat op € 2,1 miljoen per jaar voor Nederlandse 

handelaren en leveranciers. In deze berekening zijn de inspanningen meegenomen die nodig zijn 

om de productgegevens in de nog te ontwikkelen database te plaatsen. In de berekening 

ontbreken echter nog de inspanningen om zulke gegevens te verzamelen en te bewerken zodat 

ze geschikt zijn voor het plaatsen in de EU-database. 

 

Het college adviseert om de kosten voor de voorbereiding en bewerking van de product-

gegevens voor energie etikettering te berekenen en die kosten te vermelden in de nota van 

toelichting. 

 

De verordening verplicht om de schalen van de energie labels na vijf tot tien jaar aan te passen 

aan verbeterde energieprestaties van de productcategorieën. De regeldruk van die verplichte 

schaal-aanpassingen wordt voor de EU geschat op circa € 60 miljoen. De regeldruk voor 

Nederlandse handelaren en producenten kan nu nog niet in beeld worden gebracht. Wij 

verzoeken u als deze schaal-aanpassingen aan de orde zijn de regeldruk te berekenen en aan 

ons ter toetsing aan te bieden. 

Dictum 

Gelet op bovengenoemde bevindingen is het eindoordeel ten aanzien van de consultatieversie 

van dit voorstel: 

 

Vaststellen nadat met het adviespunt rekening is gehouden. 

 

In de verwachting u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, 

 

Hoogachtend, 

 

w.g.         w.g 

 

 

M.A. van Hees R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 

 


