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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het maximaliseren van het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in 
de EU
(2020/0000(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU), en met 
name artikel 194,

– gezien de Europese pijler van sociale rechten, die het Parlement, de Raad en de 
Commissie tijdens de sociale top voor eerlijke banen en groei in Göteborg op 17 
november 2017 hebben voorgesteld,

– gezien de Overeenkomst die op de 21e Conferentie van de Partijen (COP21) bij het 
Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) op 12 
december 2015 in Parijs werd goedgekeurd (de Overeenkomst van Parijs),

– gezien de mededeling van de Commissie van 11 december 2019 over de Europese 
Green Deal (COM(2019)0640),

– gezien de mededeling van de Commissie van 28 november 2018 getiteld “Een schone 
planeet voor iedereen – Een Europese strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, 
moderne, concurrerende en klimaatneutrale economie” (COM(2018)0773),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuwe 
industriestrategie voor Europa” (COM(2020)0102),

– gezien de mededeling van de Commissie van 10 maart 2020 getiteld “Een nieuw 
actieplan voor een circulaire economie Voor een schoner en concurrerender Europa” 
(COM(2020)0098),

– gezien de conclusies van de Europese Raad van 12 december 2019,

– gezien de conclusies van de Raad van 25 juni 2019 over de toekomst van 
energiesystemen in de energie-unie om de energietransitie en de energie- en 
klimaatdoelen voor 2030 en daarna te verwezenlijken,

– gezien Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 
2012 betreffende energie-efficiëntie, als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 2018/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 houdende wijziging van 
Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie1,

– gezien Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 
betreffende de energieprestatie van gebouwen, als gewijzigd bij Richtlijn (EU) 
2018/844 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2018 houdende wijziging 

1 PB L 328 van 21.12.2019, blz. 210.
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van Richtlijn 2010/31/EU betreffende de energieprestatie van gebouwen en Richtlijn 
2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie2,

– gezien Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 
11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare 
bronnen3,

– gezien Richtlijn (EU) 2019/944 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 2019 
betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne markt voor elektriciteit en tot 
wijziging van Richtlijn 2012/27/EU4,

– gezien Verordening (EU) 2019/943 van het Europees Parlement en de Raad van 5 juni 
2019 betreffende de interne markt voor elektriciteit5,

– gezien Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 
maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van 
bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad6,

– gezien Richtlijn 2003/96/EG van de Raad van 27 oktober 2003 tot herstructurering van 
de communautaire regeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit7,

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 
2000 tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid8,

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van 
de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna9,

– gezien zijn resolutie van 15 januari 2020 over de Europese Green Deal10,

– gezien zijn resolutie van 28 november 2019 over de noodsituatie op het gebied van 
klimaat en milieu11,

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over klimaatverandering – een Europese 
strategische langetermijnvisie voor een bloeiende, moderne, concurrerende en 
klimaatneutrale economie in overeenstemming met de Overeenkomst van Parijs12,

– gezien zijn resolutie van 25 oktober 2018 over de uitrol van infrastructuur voor 

2 PB L 156 van 19.6.2018, blz. 75.
3 PB L 328 van 21.12.2018, blz. 82.
4 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 125.
5 PB L 158 van 14.6.2019, blz. 54.
6 PB L 88 van 4.4.2011, blz. 5.
7 PB L 283 van 31.10.2003, blz. 51.
8 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
9 PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7.
10 Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0001.
11 Aangenomen teksten, P9_TA(2019)0078.
12 Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0217.
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alternatieve brandstoffen in de Europese Unie: tijd voor actie!13,

– gezien zijn resolutie van 6 februari 2018 inzake versnelling van de innovatie op het 
gebied van schone energie14,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 getiteld “Naar een nieuwe opzet van de 
energiemarkt”15,

– gezien zijn resolutie van 13 september 2016 over een EU-strategie betreffende 
verwarming en koeling16,

– gezien artikel 54 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie industrie, onderzoek en energie en het advies van 
de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (A9-0000/2020),

A. overwegende dat in de EU gebouwen ongeveer 40 % van het energieverbruik voor hun 
rekening nemen en 36 % van de CO2-emissies veroorzaken;

Wijken en gemeenschappen
1. beklemtoont de rol van wijken en gemeenschappen bij geïntegreerde 

renovatieprogramma’s (IRP’s), teneinde te komen tot een klimaatneutrale bouwsector 
tegen 2050;

2. eist dat het gevoerde bouwbeleid alomvattend en inclusief is, IRP’s omvat die sociale 
diensten, mobiliteit, en de industriële en energiefuncties van gebouwen integreren, en de 
productie ‘ter plaatse’ van energie uit hernieuwbare bronnen en flexibiliteit aan de 
vraagzijde mogelijk maakt;

3. maakt zich zorgen over de door beleggers en hun belangen in gang gezette 
gentrificering en ‘renovictie’ van wijken, en over het toenemende aantal mensen dat met 
energie-armoede kampt, de genderkloof, en marginalisering; denkt dat een benadering 
die de gemeenschap centraal stelt, naast in regelgeving verankerde garanties, de mate 
waarin bestaande gemeenschappen kapot worden gemaakt, kan beperken;

4. wijst in het bijzonder op het succes van ‘one-stop’-shops, de opbouw van capaciteit 
voor gemeenten, en de actieve betrokkenheid van plaatselijke actoren, zoals 
energiegemeenschappen, consumentenorganisaties en woningcoöperaties;

5. juicht de voorstellen betreffende platforms in de Europese Green Deal toe; benadrukt 
dat deze inclusief moeten zijn en een breed draagvlak behoeven op basis van de 
behoeften van de gemeenschap;

6. dringt aan op beleid voor het faciliteren van IRP’s op gemeenschapsniveau voor 
grondige renovaties; verzoekt de Commissie het werk aan het Burgemeestersconvenant 

13 Aangenomen teksten, P8_TA(2018)0438.
14 PB C 463 van 21.12.2018, blz.57.
15 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 23.
16 PB C 204 van 13.6.2018, blz. 35.
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voor klimaat en energie en de EU-City Facility te intensiveren;

7. verzoekt de lidstaten bij het ontwerpen van IRP’s prioriteit toe te kennen aan 
gemarginaliseerde gemeenschappen;

8. verzoekt de Commissie zo snel mogelijk inclusieve IRP-platforms op te richten, 
geflankeerd door EU-initiatieven voor het uitwisselen van goede praktijken betreffende 
de herhaalbaarheid van programma’s, de verspreiding van capaciteiten, sectorintegratie, 
en vrijwaringsmaatregelen voor gemeenschappen die met energie-armoede kampen;

Financiën

9. benadrukt dat initiële investeringskosten, ingewikkelde financieringsregelingen, 
gescheiden prikkels, middellange tot lange terugverdientijden en een gebrek aan een 
stabiel en ambitieus beleidskader belangrijke belemmeringen voor investeringen 
vormen;

10. is van oordeel dat meer dan 75 miljard EUR per jaar aan EU-prikkels nodig is om tegen 
2050 over een energie-efficiënt gebouwenbestand te kunnen beschikken;

11. verwelkomt de beschikbare financieringsmogelijkheden, de goede praktijken van de 
lidstaten bij het ‘blenden’ van de inkomsten die met de EU-regeling voor de handel in 
emissies (EU-ETS) worden gegenereerd, conditionaliteit, en het gebruik van de 
regionale fondsen van de EU als garanties en roterende fondsen; benadrukt dat 
opleiding kan worden gefinancierd met middelen van het Fonds voor een rechtvaardige 
transitie;

12. benadrukt dat de absorptiepercentages van de fondsen moeten worden verhoogd 
middels het elimineren van obstakels, in het bijzonder via technische bijstand;

13. is van oordeel dat alle IRP’s financiële middelen moeten reserveren voor 
gemarginaliseerde burgers;

14. onderkent de rol die nieuwe ondernemingsmodellen, zoals energieprestatiecontracten en 
leveranciers van energiediensten, kunnen spelen bij renovaties;

15. verzoekt de Commissie de energie-efficiëntiedoelstellingen regelmatig aan te scherpen, 
voorstellen te presenteren voor bindende jaarlijkse minimumpercentages voor 
renovaties van gebouwen, alsook voor beleidsmaatregelen betreffende grondige 
renovaties, omkaderd door financiële ‘triggers’ en een stabiel investeringsklimaat;

16. dringt aan op vergroting van de slagkracht van de faciliteit voor Europese plaatselijke 
bijstand op energiegebied (ELENA) en van de Europese |Investeringsbank om 
plaatselijke autoriteiten technische bijstand te verlenen;

17. verzoekt de Commissie de EU-staatssteunregels te herzien met het oog op het 
bevorderen van IRP’s;

Constructietechnologieën en bouwmaterialen

18. geeft aan dat renovatiemarkten en grotere aantallen IRP’s alleen mogelijk zijn indien de 
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kosten van de programma’s in kwestie worden verlaagd, hun looptijd, doeltreffendheid 
en betrouwbaarheid worden vergroot, en ze een geïntegreerd karakter hebben, en 
wanneer gewerkt wordt met industrieel geproduceerde prefabelementen, en renovaties 
in serie en per gebied worden uitgevoerd;

19. onderstreept het belang van het beginsel ‘energie-efficiëntie eerst’ voor het 
decarboniseren van verwarming en koeling, en voor de elektrificatie van de resterende 
behoefte door middel van energie uit hernieuwbare bronnen in combinatie met 
warmtepompen of efficiënte verwarmingssystemen per gebied, alsook voor 
afnamebeheer en flexibiliteit; wijst op het belang van het plannen van IRP’s, teneinde 
synergie-effecten tot stand brengen;

20. is van mening dat energie-efficiënte gebouwen veilig en duurzaam moeten zijn; wijst in 
het bijzonder op het belang van ingebedde energie, duurzaamheid van gebouwen, 
hulpbronnenefficiëntie en levenscyclusbenaderingen, in overeenstemming met de 
circulaire economie;

21. verzoekt de Commissie door te gaan met het in kaart brengen van goede praktijken 
zodat ook IRP’s voor gebouwen op erfgoedlijsten mogelijk zijn, en tegelijkertijd 
daadwerkelijke besparingen kunnen worden gerealiseerd door middel van verificatie;

22. verzoekt de lidstaten in hun aanbestedingsstrategieën te streven naar maximalisering 
van hergebruik, recyclage en terugwinning van materialen;

Normen en vaardigheden

23. onderstreept het belang van nevenvoordelen middels renovatievereisten op 
‘spilmomenten’; benadrukt dat minimumnormen voor de energieprestatie van de 
slechtst presterende gebouwen in de huursector met name gunstig zijn voor bewoners 
die het risico lopen hun energierekening niet of nauwelijks meer te kunnen betalen; 

24. is ervan overtuigd dat de invoering van een renovatiepaspoort voor gebouwen, waarin 
stelselmatig wordt bijgehouden welke verbeteringen worden gerealiseerd, en het niveau 
van de renovaties en de energieprestatie worden vermeld, voordelen heeft voor 
huiseigenaren en beheerders van gebouwen;

25. verzoekt de Commissie een voorstel te presenteren voor een EU-vaardighedeninitiatief 
voor de renovatiesector, inclusief een genderdimensie, teneinde samen met 
belanghebbende partijen te werken aan bij- en nascholing, verwerving van meer 
vaardigheden en opbouw van capaciteit, met bijzondere aandacht voor 
werkgelegenheid;

26. verzoekt de Commissie, met het oog op de vaststelling van minimumnormen voor de 
energieprestatie van gebouwen, ten laatste in 2022 gedetailleerde effectbeoordelingen 
van gebouw-, gebruikers- en eigendomstypologieën te verrichten;

Digitalisering

27. denkt dat digitalisering mogelijkheden inhoudt voor gedistribueerde opwekking, opslag, 
flexibiliteit en sectorintegratie;



PE648.631v02-00 8/14 PR\1203926NL.docx

NL

28. onderstreept dat het recht op huisvesting en consumentenrechten sociale 
beschermingsmaatregelen, gegevensbescherming en instemming behoeven;

Renovatiegolf

29. beschouwt de renovatiegolf als een kans om tegen 2050 over een energie-efficiënt en 
klimaatneutraal gebouwenbestand te beschikken middels een actieplan voor |IRP’s, met 
speciale aandacht voor gemeenschappen, in het bijzonder gemeenschappen die met 
energie-armoede worden geconfronteerd, en om te voorzien in gezonde, fatsoenlijke, 
betaalbare en energie-efficiënte gebouwen waar mensen hun potentieel volledig tot 
ontwikkeling kunnen brengen, in overeenstemming met de Europese Green Deal;

30. onderstreept dat de renovatiegolf de impact van de COVID-19-crisis kan helpen 
opvangen middels bevordering van kwalitatief hoogwaardige banen in de bouw en de 
sector energie uit hernieuwbare bronnen, en via ondersteuning van werknemers in 
kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s);

31. verlangt een ambitieuze uitvoering van het pakket schone energie; wijst in het bijzonder 
op de rol van de nationale energie- en klimaatplannen bij het maximaliseren van de 
kansen in de bouwsector;

32. juicht de langetermijnstrategieën van de lidstaten inzake renovatie toe, in die zin dat zij 
streefdoelen op weg naar het bereiken van klimaatneutraliteit bevatten;

33. verwelkomt de aankondiging van de Commissie dat zij de renovatie van scholen, 
ziekenhuizen en woningen, daar waar dat nodig is, gaat bevorderen; wijst er in dit 
verband op dat het renoveren van het grote aantal woningen een uitdaging van formaat 
is;

34. verzoekt de Commissie de maatregelen in het kader van de renovatiegolf in EU-
wetgeving vast te leggen en de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 aan te 
scherpen, en de renovatie van gebouwen tot kernbeleid te verklaren om de kloof in de 
doelstellingen voor 2030 te dichten;

35. verzoekt de Commissie de langetermijnstrategieën inzake renovatie van de lidstaten aan 
een beoordeling te onderwerpen en aanbevelingen op te stellen voor de lidstaten, die de 
bedoelde strategieën elke vijf jaar moeten herzien, teneinde ervoor te zorgen dat de 
doelstelling van een efficiënt en klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 2050 wordt 
gehaald;

36. vindt dat de bouwsector en de aan de bouw gerelateerde industrieën, in het bijzonder 
kmo’s, in de herstelpakketten moeten worden opgenomen;

°

° °

37. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan alle EU-instellingen en de 
lidstaten.
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TOELICHTING

Nu meer dan ooit is een gezonde en veilige plek die burgers ‘thuis’ kunnen noemen zowel een 
noodzaak, als een recht. Investeren in energie-efficiëntie resulteert in hoogwaardige woningen 
en lagere energierekeningen. Ze komen de gezondheid van onze gemeenschappen ten goede en 
reduceren onze bijdrage aan klimaatverandering. 

Dit verslag onderzoekt het potentieel van energie-efficiëntie in gebouwen en stelt dat een 
Europese renovatiegolf in de context van de huidige crisis aan economisch herstel zou kunnen 
bijdragen in de vorm van nieuwe plaatselijke werkgelegenheid, opwaardering van de 
vaardigheden van werknemers, en het weerbaar maken van gemeenschappen. 

Gebouwen zijn goed voor ongeveer 40 %1 van het energieverbruik in de EU en daarmee de 
grootste energieverbruiker in Europa. Zij veroorzaken 36 %2 van de CO2-emissies in de EU. 
Bijna 75 % van het gebouwenbestand is niet energie-efficiënt en elk jaar wordt slechts 0,4 tot 
1,2 % van alle gebouwen gerenoveerd3.
 
Renovatie van bestaande gebouwen kan significante energiebesparingen opleveren en zou het 
totale energieverbruik in de EU met 26 %4 omlaag kunnen brengen, en daarnaast - middels 
geïntegreerde renovatieprogramma’s (IRP’s) - belangrijke nevenvoordelen kunnen opleveren. 
Denk hierbij aan verbetering van de luchtkwaliteit, minder emissies, beëindiging van energie-
armoede, kostenbesparingen, afname van de afhankelijkheid van importen, en veerkrachtiger 
energiesystemen. 

Elk jaar worden miljoenen Europeanen met energie-armoede bedreigd. 40 miljoen Europeanen 
kunnen hun huis in de winter niet voldoende warm krijgen5, en 98 miljoen Europeanen slagen 
er niet in hun huis in de zomer voldoende te koelen6. Ongeveer 7 miljoen Europeanen worden 
elk jaar afgesloten7, hetgeen van invloed is op hun lichamelijke en geestelijke gezondheid, in 
het bijzonder in de huidige crisis en quarantaineperiode, wanneer gedwongen afsluitingen 
stopgezet moeten worden. Gerichte investeringen in de slechtst presterende gebouwen, in het 
bijzonder op de huurmarkt, komen ten goede aan kwetsbare groepen en mensen die met energie-
armoede worden geconfronteerd. 

Investeringen in energie-efficiëntie stimuleren de economie, in het bijzonder de bouw en de 
sector energie uit hernieuwbare bronnen, en genereren ongeveer 9 % van Europa’s bbp en zijn 
rechtstreeks goed voor 18 miljoen banen8. Kleine en middelgrote ondernemingen zouden baat 
hebben bij aanzwengeling van de renovatiemarkt, aangezien hun bijdrage aan de bouwsector in 
de EU meer dan 70 % is. 

Verder kan aanzwengeling van de markt voor renovaties tot het niveau dat nodig is om een 

1 Europese Commissie
2 Europese Commissie
3 Europese Commissie
4 Fraunhofer ISI 
5 EU-SILC, 2017.
6 EU-SILC, 2012.
7 ACER Market Monitoring Report 2015.
8 Europese Commissie

https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
https://www.isi.fraunhofer.de/content/dam/isi/dokumente/ccx/2019/Report_Energy-Savings-Scenarios-2050.pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-rules-greener-and-smarter-buildings-will-increase-quality-life-all-europeans-2019-apr-15_en
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reductie met 80 % van de energieverspilling te bereiken nog eens 1,3-1,4 miljoen rechtstreekse 
plaatselijke banen opleveren9. Dit zou een hoognodige prikkel voor het herstel van de Europese 
economie zijn en het moraal van burgers een boost geven na de COVID-19-crisis. 

Het wetgevingskader dat als onderdeel van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen” 
vastgesteld is, behoeft ambitieuze uitvoering op het niveau van de lidstaten. Er moet meer 
worden gedaan om het energie-efficiëntiepotentieel van het gebouwenbestand in de EU te 
realiseren en tegen uiterlijk 2050 tot klimaatneutraliteit te komen. Om de energieprestatie van 
bestaande gebouwen te verbeteren, moet het beleid worden aangepast en zijn ondersteunende 
maatregelen nodig voor het lanceren van geïntegreerde renovatieprogramma’s. In de 
langetermijnstrategieën van de lidstaten inzake renovatie moet ingezet worden op 
verdrievoudiging van de huidige renovatiepercentages, op nadruk op grondige renovaties, en 
op het elimineren van de regelgevingsobstakels die verhinderen dat in energie-efficiëntie wordt 
geïnvesteerd. 

Energie-efficiënte gebouwen resulteren in minder energie-armoede en minder CO2-emissies. 
Gerichte investeringen komen gemarginaliseerde en kwetsbare groepen ten goede, en helpen 
bij het bereiken van de huidige klimaatdoelstellingen van de EU. 

De onderstaande aspecten zijn essentieel voor het succesvol tot stand brengen van een 
renovatiegolf, die het leven van burgers verbetert, bijdraagt aan de kwaliteit van gebouwen, en 
de klimaatambities van de EU helpt verwezenlijken: 

 Wijken en gemeenschappen 
Burgers komt een een centrale rol toe bij het streven naar energie-efficiëntie. Het 
aangekondigde initiatief ‘renovatiegolf’ van de Commissie maakt deel uit van de bredere 
Europese Green Deal en kan significant worden versterkt met maatregelen op nationaal en, 
essentieel, plaatselijk niveau. Energie-efficiënte gebouwen komen alle burgers ten goede, en 
met name die burgers die door energie-armoede worden bedreigd. 

Met het oog hierop moeten de lidstaten goede praktijken uitwisselen, zoals ‘one-stop’-shops 
voor informatieverschaffing, advisering en financiering en als plaatsen voor het bespreken van 
de specifieke behoeften van gemeenschappen. Ook de opbouw van capaciteit voor gemeenten 
en de actieve betrokkenheid van plaatselijke actoren, zoals energiegemeenschappen, 
woningcoöperaties, lokale industrieën en financiële instellingen, zijn succesvol gebleken. 

In dit verband zijn de voorgestelde renovatieplatforms zeker een nuttig instrument voor het 
ontwikkelen van in gemeenschappen gewortelde geïntegreerde renovatieprogramma’s die 
elders - eventueel in verder uitgewerkte vorm - overgenomen kunnen worden, alsook voor het 
creëren van waardeketens op plaatselijk en regionaal niveau.

 Financiën
Financiering is elementair en er is jaarlijks ten minste 75 miljard EUR aan financiële prikkels 
van de EU alleen al10 nodig om ervoor te zorgen dat het Europese gebouwenbestand tegen 2050 

9 “How many Jobs?” and “Deep retrofit Hungary report“
10 Uit berekeningen van het Buildings Performance Institute Europe (BPIE) blijkt dat er in Europa ongeveer 25 
miljard vierkante meter vloeroppervlak is. Het renoveren van 3 % hiervan per jaar komt neer op jaarlijks 750 

https://euroace.org/wp-content/uploads/2016/10/2012-How-Many-Jobs.pdf
https://www.researchgate.net/publication/262048945_Employment_Impacts_of_a_Large-Scale_Deep_Building_Energy_Retrofit_Programme_in_Hungary
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in voldoende mate energie-efficiënt is. In meerdere lidstaten zijn er initiatieven ontplooid die 
met succes financiering hebben weten aan te trekken voor renovaties op plaatselijk niveau, 
bijvoorbeeld Energiesprong in Nederland, het New Greens Saving-initiatief in de Tsjechische 
Republiek en de regelingen voor gebiedsgewijze renovaties in Litouwen. 

Het Fonds voor een rechtvaardige transitie en herstelpakketten kunnen een essentiële rol 
vervullen bij het financieren van de renovatiegolf. Bestaande instrumenten zoals het Europees 
Cohesiefonds en het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling moeten hun inspanningen op 
het gebied van het financieren van programma’s inzake energie-efficiëntie en energie uit 
hernieuwbare bronnen, voortzetten. 
De absorptie kan worden verbeterd middels technische en organisatorische ondersteuning die 
de bureaucratische rompslomp reduceert, en middels het bundelen van projecten met het oog 
op het aantrekken van financiering. Er is een rol weggelegd voor versterkte financiering voor 
vergaande ‘retrofits’ als bedoeld in de richtlijn energieprestatie van gebouwen. 

Investeringen in gebouwen en publieke infrastructuurvoorzieningen ná de crisis moeten worden 
aangevuld met investeringen in mensen, middels de opwaardering van vaardigheden van 
vakmensen en beroepsuitoefenaren met het oog op de renovatiegolf. 

 Constructietechnologieën en bouwmaterialen 
Innovatie zal de drijvende kracht achter de renovatiegolf zijn. Nieuwe initiatieven van 
leveranciers van energiediensten, van energiegemeenschappen van burgers, en van 
aggregatoren komen consumenten ten goede. Nieuwe benaderingen van ‘prefab’ en renovaties 
in serie resulteren in kostenbesparingen. Deze benaderingen moeten nagebootst en naar een 
hoger plan getild worden, teneinde kosten te reduceren en banen te creëren. 

Als onderdeel van geïntegreerde renovaties en met het oog op kostenefficiëntie is het zinvol 
technologieën in te zetten die het mogelijk maken flexibel te opereren en plaatselijke 
hernieuwbare-energiebronnen te gebruiken ter dekking van de resterende energiebehoefte, 
alsook energie-efficiëntiemaatregelen te treffen. Er moeten, in overeenstemming met het in de 
richtlijn hernieuwbare energie geïdentificeerde potentieel, vaste quota voor hernieuwbare-
energiebronnen in gebouwen worden vastgesteld, teneinde bijkomende onderbrekingen te 
vermijden en kosten te besparen, en te komen tot een klimaatneutraal gebouwenbestand. 

In het nieuwe actieplan voor de circulaire economie van de Commissie wordt er in het bijzonder 
op gewezen dat de bouw en de sector bouwmaterialen verantwoordelijk zijn voor 35 % van de 
totale afvalberg in de EU. Hergebruik en recyclage van bouwmaterialen, een 
levenscyclusbeoordeling en rekening houden met ingebedde energie moeten derhalve in de EU-
wetgeving worden opgenomen. 

 Normen en vaardigheden 
Nieuwe vaardigheden komen de renovatiegolf ten goede. Dit is een kans voor hoognodige 

miljoen vierkante meter. De kosten van een grondige renovatie bedragen 300 tot 800 euro/vierkante meter, 
afhankelijk van de plaatselijke kosten en de staat van het gebouw. Voor een subsidie van 100 euro per 
gerenoveerde vierkante meter is jaarlijks een bedrag nodig van 75 miljard EUR. 75 miljard euro per jaar 
gedurende het komende decennium volstaat voor een grondige renovatie van 3 % van het totale vloeroppervlak. 
Dit bedrag zou een investering met het oog op een grondige renovatie met 12 tot 30 % ondersteune, en een 
energiebesparing opleveren van ten minste 50 %.
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plaatselijke werkgelegenheid in regio’s en gebieden die in een rechtvaardige transitie 
participeren. Er is behoefte aan een Europese vaardighedenagenda, mét een aparte 
genderdimensie om er volledig de vruchten van te kunnen plukken. In het kader van deze 
agenda moeten bestaande fondsen worden gecombineerd met nieuwe mogelijkheden van 
herstelpakketten en het Fonds voor een rechtvaardige transitie.

EU-breed moeten vereenvoudigde normen en minder ingewikkelde regelgevingsmaatregelen 
worden vastgesteld. Minimumnormen voor de energieprestatie zijn essentieel voor de 
decarbonisatie-inspanningen in Europa. In Nederland, het VK en België is het nut ervan reeds 
aangetoond; een klimaatneutraal gebouwenbestand tegen 2050 is alleen haalbaar middels een 
aanscherping van de normen. Indien zij op spilmomenten, zoals leasing of verkoop, worden 
geïntroduceerd, geeft dat de aanzet tot de transitie van elke gebouwensegment in de tijd, en stelt 
dat beleidsmakers in staat plannen voor flankerende maatregelen, technische bijstand en 
financiële steun te ontwikkelen. Zij zorgen ook voor zichtbaarheid van en zekerheid op de markt 
voor de transformatie van het bestaande gebouwenbestand, en dragen bij aan de bescherming 
van huurders tegen ongezonde gebouwen en hoge energierekeningen. 

De renovatiegolf zou baat hebben bij een diepgaande studie naar de vaststelling van een kader 
voor het progressief aanscherpen van de minimumnormen voor de energieprestatie van 
bestaande gebouwen, te beginnen met de slechtst presterende gebouwen.

Afhankelijk van de beschikbaarheid van financiering, de bezetting van gebouwen en de diverse 
renovatiestrategieën moeten renovaties mogelijkerwijs in fasen worden geïmplementeerd. EU-
breed moet het verplicht worden een renovatiepaspoort voor gebouwen in te voeren, waarin 
stelselmatig bijgehouden wordt welke verbeteringen worden gerealiseerd, en de reikwijdte van 
de renovatie en de energieprestatievoordelen voor huiseigenaren en beheerders van gebouwen 
worden vermeld. 

 Digitalisering 
Digitale technologieën kunnen de energie-efficiëntie van een heel energiesysteem verhogen en 
bijdragen aan flexibiliteit, sectorintegratie en beheer van de behoefte. De opkomst van de 
‘prosument’ kan, mits voor een goede omkadering wordt gezorgd, burgers in staat stellen 
onderdeel van de energietransitie te zijn en de vruchten te plukken van participatie in projecten 
van energiegemeenschappen en/of van flexibiliteit aan de vraagzijde. Slimme meters en 
onlineapplicaties vergroten de energie-efficiëntie en zorgen voor ‘empowerment’ van 
consumenten, op voorwaarde dat ze gecombineerd worden met regelgeving ter bescherming 
van het recht op woonruimte en de consumentenrechten. 

 De renovatiegolf
De Europese Green Deal kan alleen slagen indien deze geflankeerd wordt door een kader voor 
sturing van zowel de lidstaten, als ondernemingen, en indien deze ook een sociale component 
omvat. Om bedrijven en burgers te helpen er weer bovenop te komen, nieuwe banen te creëren 
en voor bestendiging van het herstel na de crisis te zorgen, moeten geïntegreerde 
beleidsmaatregelen erin resulteren dat de renovatie van gebouwen tot belangrijke 
nevenvoordelen leidt, zoals herstel van gemeenschaspsstructuren en het overwinnen van 
energie-armoede. 

Wat beleidsmaatregelen betreft, geldt overigens dat het uitwisselen van goede praktijken en het 
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presenteren van actieplannen alléén niet volstaat, maar dat ze geflankeerd moeten worden door 
concrete wetgeving, de terbeschikkingstelling van financiële middelen en de vaststelling van 
tastbare doelen. Het is van cruciaal belang dat nú wordt gewerkt aan aanscherping van de 
energie- en klimaatwetgeving, met inbegrip van minimumnormen voor de energieprestatie en 
andere instrumenten die investeerders en gemeenschappen stimuleren in geïntegreerde 
renovatieprogramma’s te participeren, teneinde te bewerkstelligen dat ons gebouwenbestand 
tegen 2050 klimaatneutraal is.

Waar we behoefte aan hebben, is de volledige en ambitieuze tenuitvoerlegging van het pakket 
schone energie, alsmede - bij ons streven naar verwezenlijking van de renovatiegolf - de 
naleving van het beginsel ‘energie-efficiëntie eerst’. In de energie- en klimaatplannen van de 
lidstaten moet het potentieel voor vergroting van de energie-efficiëntie in de bouwsector ten 
volle worden onderkend, en de lidstaten moeten hun langetermijnstrategieën inzake renovatie 
elke vijf jaar herzien en actualiseren. Dit zal ertoe bijdragen dat doelen realistisch zijn en 
stelselmatig worden gehaald. Indien de strategieën niet worden herzien en geactualiseerd, 
betekent dat niets anders dan dat de klimaatverantwoordelijkheden naar toekomstige generaties 
door worden geschoven. 

Rapporteur bedankt iedereen van wie hij informatie voor dit verslag heeft ontvangen en ziet uit 
naar de uitdaging die voor ons ligt. 
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