DE RICHTLIJN ENERGIEPRESTATIE
VAN GEBOUWEN

Gebouwen zijn goed
voor ongeveer
> 50
jaar
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75%
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gebouwenbestand is
energie-inefficiënt

Het is duidelijk dat de Europese sector gebouwen, de grootste energieverbruiker in
de EU, een enorm potentieel voor energie-efficiëntiewinsten heeft!
De EU heeft een akkoord bereikt over nieuwe voorschriften die in de richtlijn energieprestatie van gebouwen
zullen worden opgenomen met als doel deze vraagstukken aan te pakken, economische kansen in de bouwsector te
creëren en energiearmoede te bestrijden. De EU-lidstaten moeten nu nationale beleidsmaatregelen uitwerken om nieuwe
doelstellingen te verwezenlijken, zoals:
emissievrij gebouwenbestand in de EU tegen 2050 door
nationale stappenplannen voor het koolstofvrij
maken van gebouwen uit te voeren;
slimmere gebouwen - stimulansen bieden voor meer
automatiserings- en controlesystemen met het oog op
een efficiëntere werking;
een indicator van gereedheid waarmee zal worden
gemeten in welke mate een gebouw geschikt is
om met nieuwe technologieën en elektronische
systemen tegemoet te komen aan de behoeften van
de consument, de werking ervan te optimaliseren en te
interageren met het net;

e-mobiliteit in gebouwen - ondersteuning bieden
aan de uitrol van e-mobiliteitsinfrastructuur, zoals
e-laadpunten in gebouwen;
meer geld en steun voor renovatie – door
publieke en private financiering voor en investeringen
in renovatieactiviteiten aan te trekken en
langetermijnstrategieën voor de renovatie van gebouwen
te versterken;
energiearmoede bestrijden en de energiefacturen
van huishoudens verlagen door te renoveren en de
energieprestatie van oudere gebouwen te verbeteren.
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Een optreden op EU-niveau maakt het mogelijk om schaalvoordelen te verwezenlijken, beste praktijken uit te wisselen en een
diepgaander effect op het hele continent te sorteren, wat de duurzaamheid, de groei, de werkgelegenheid en de consument
ten goede komt.
De richtlijn energieprestatie van gebouwen maakt deel uit van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”.
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