
 

 

  

 
 

 

 

 

Aan minister voor VRO 

Van CZW 

 

  
 

Nota actief openbaar 

Ja 

 
Onze referentie 

2023-0000101289 
 

Datum 

20 februari 2023 
 

Opgesteld door 

 

 
 

Samengewerkt met 

B&E 
 

Bijlage(n) 

2 

Pagina 1 van 3  

 
Met Redenen Omkleed Advies (MROA) EPBDIII-

implementatie 

Aanleiding 

Op 15 februari 2023 ontving Nederland een ‘met redenen omkleed advies’ 

(MROA) van de Europese Commissie (EC) in het kader van de Richtlijn 2018/844 

van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 tot wijziging van 

Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 

2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (EPBDIII). Dit is de volgende stap in 

een lopende inbreukprocedure.  

Geadviseerd besluit 

U wordt geadviseerd de Tweede en Eerste Kamer te informeren over het MROA 

door bijgevoegde brieven te ondertekenen.  

Kern 

- Op 9 maart 2022 ontving Nederland een ingebrekestelling in verband met 

een onvolledige omzetting van de EBPD-III. Op 19 april 2022 heeft 

Nederland hier een formele reactie op gestuurd, gevolgd door een 

aanvullende reactie op 22 juli 2022, naar aanleiding van het verzoek tot 

aanvulling door de EC.  

- De EC heeft nu de volgende formele stap gezet in de inbreukprocedure: 

het verzenden van een MROA. Reden van het MROA is dat de EC van 

mening is dat de EPBD-III nog niet volledig is omgezet.  

- De komende weken wordt de inhoud van het MROA nader bestudeerd, 

waarna u nader over onze analyse en de antwoordbrief aan de Commissie 

wordt geïnformeerd. De antwoordbrief moet binnen 2 maanden na 

ontvangst van het MROA worden verstuurd, te weten uiterlijk 12 april 

2023.  

- Indien de reactie op het MROA de bezwaren van de EC niet kan 

wegnemen, zou de EC Nederland voor het Hof van Justitie van de EU 

kunnen dagen.  

- Het is zaak de Kamers op korte termijn te informeren over het ontvangen 

MROA. Er is reeds een persbericht op de website van de EC geplaatst over 

het versturen van het MROA aan Nederland.  

- In de brieven wordt aangegeven dat het MROA vertrouwelijk ter inzage 

wordt aangeboden aan beide Kamers. Het MROA wordt niet als bijlage 

meegestuurd naar de Kamers omdat de EC vertrouwelijkheid hanteert ten 

aanzien van (documenten in) lopende inbreukprocedures.  
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Toelichting 

Politieke context 

Er was zowel bij eerdere inbreukprocedures als bij de vorig jaar ontvangen 

ingebrekestelling bij de EPBD-III aandacht vanuit de TK voor deze 

inbreukprocedure. Vanwege het vertrouwelijke karakter van de inbreukprocedure 

is de ingebrekestelling destijds niet openbaar gemaakt, maar is de 

ingebrekestelling wel ter vertrouwelijke inzage gelegd in beide Kamers. De TK 

heeft vervolgens verzocht de ingebrekestelling toch openbaar te maken. Aan de 

EC is daarna het verzoek gedaan of Nederland de ingebrekestelling openbaar 

mocht maken. De EC heeft nog niet gereageerd op dit verzoek.  

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. Daarnaast worden details over de inhoud van het 

MROA niet openbaar gemaakt vanwege het vertrouwelijke karakter van de 

lopende inbreukprocedure en meer specifiek de communicatie met de EC 

hierover.  

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief informeren TK over 

MROA 
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2 Kamerbrief informeren EK over 

MROA  

 

3 Brief Europese Commissie - Met 

Redenen Omkleed Advies 

 

 




