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Energie-efficiëntie: nieuwe EU-regels voor
gebouwen en woningen
 

Gebouwen energiezuiniger maken kan stookkosten verminderen, evenals de uitstoot van
broeikasgassen. Bekijk onze video voor meer informatie.
 
Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in de EU bijna nul of zeer weinig energie
gebruiken voor verwarming, koeling en warm water. EU-regels introduceren energiecertificering
van gebouwen, zodat eigenaren energieprestaties kunnen toepassen en beoordelen. Deze
regels maken deel uit van het streven van de EU naar schone energie.
 
 
Tijdens de plenaire vergadering van april 2018 namen de Parlementsleden voorstellen aan om
deze  regels  bij  te  werken.  De  belangrijkste  voorgestelde  wijzigingen  van  de  richtlijn
Energieprestatie  van  gebouwen  zijn:
 

EU-landen zullen nationale langetermijnstrategieën moeten voorbereiden om de
renovatie van gebouwen te ondersteunen. Het doel is dat gebouwen in de EU in
2050 nauwelijks energie verbruiken.
 
Het gebruik van slimme technologieën zal moeten worden aangemoedigd om het
energieverbruik te verminderen.
 
Voor nieuwe gebouwen zijn oplaadpunten voor elektrische auto's op parkeerplaatsen
vereist.
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Betere energieprestaties voor gebouwen
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/eu-affairs/better-energy-performance-for-buildings

NL Directoraat-generaal Communicatie
Europees Parlement - Woordvoerder: Jaume Duch Guillot
Contact: webmaster@europarl.eu

1 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/energie-unie/20180109STO91387/beperking-van-de-klimaatverandering-met-het-eu-beleid-voor-schone-energie


 Rapporteur Bendt Bendtsen (EVP) uit Denemarken zegt: "We hebben de EU-landen nu de
gereedschapskist gegeven om hun appartementen en woningen in de toekomst energiezuiniger
te maken."
 
De EU-maatregelen voor schonere energie zijn ook gericht op duurzame energiebronnen en de
energie-efficiëntie van elektrische apparaten.
 

40%
van  alle  verbruikte  energie  in  de  EU  wordt  gebruikt  voor  het
verwarmen  en  koelen  van  gebouwen

Meer informatie
Persbericht: Energiezuinige gebouwen in de EU tegen 2050    (EN, 17 April 2018)
Briefing: EU-wetgeving in uitvoering - verbetering van de energieprestaties van gebouwen (EN,
19 maart 2018)
Briefing: Energie-efficiëntie van gebouwen - een bijna energieneutrale toekomst? (EN, mei
2016)

75%
van de gebouwen in de EU zijn niet energiezuinig
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http://www.europarl.europa.eu/meps/undefined/96705/mep_home.html
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20171124STO88813/hernieuwbare-energie-in-de-eu-belgie-en-nederland
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20160613STO31954/energy-labelling-making-it-easier-to-buy-energy-efficient-appliances
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20180411IPR01516/smarter-and-more-energy-efficient-buildings-in-the-eu-by-2050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599299/EPRS_BRI(2017)599299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582022/EPRS_BRI(2016)582022_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-5129_en.htm
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