
Emissies beperken, economisch herstel bevorderen, 
energiearmoede verminderen

Het doel van de renovatiegolf is renovatie van 35 miljoen inefficiënte gebouwen tegen 2030. 
Dat draagt ertoe bij de uitstoot in 2030 met ten minste 55 % te verminderen en de basis te leggen 
voor een klimaatneutraal Europa tegen 2050.

85-95 % van de gebouwen in de EU zal naar verwachting in 2050 nog overeind staan. Het is 
essentieel dat deze gebouwen worden gerenoveerd om de uitstoot van broeikasgassen 
en het energieverbruik terug te dringen.

Zoals aangekondigd door voorzitter Von der Leyen koppelt het nieuwe Europese Bauhaus stijl 
met duurzaamheid. Duurzaam ontwerp en natuurlijke materialen worden gestimuleerd.
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40 % van het 
energieverbruik

36 % van de 
energiegerelateerde 
broeikasgasemissies

Gebouwen zijn verantwoordelijk voor:

Een antwoord op energiearmoede dat de energierekening voor burgers verlaagt

Tussen nu en 2030 160 000 nieuwe groene banen in de bouwsector

Minder emissies en lager energieverbruik ter ondersteuning van de 
klimaatdoelstellingen

Betere levenskwaliteit, gezondheid en welzijn voor bewoners

Koolstofvrije, gedigitaliseerde en slimmere huizen

Betaalbaar en duurzaam design dankzij een nieuw Europees Bauhaus

https://twitter.com/hashtag/eugreendeal


Wegwerken van belemmeringen voor renovatie
Er bestaan veel belemmeringen voor renovatie, op verschillende niveaus. De Commissie wil deze 
wegwerken met beleidsinstrumenten, financiering en technische bijstand, waaronder:

informatie, premies en rechtszekerheid voor eigenaars en huurders

financiering via NextGenerationEU en andere EU- en particuliere middelen

meer capaciteit voor overheden en opleiding van werknemers

ontwikkeling van de markt voor duurzame bouwproducten

door wijken en gemeenschappen aangestuurde initiatieven

Prioriteiten voor de renovatiegolf

Aanpak van 
energiearmoede en de 
slechtst presterende 

gebouwen

Renovatie van openbare 
gebouwen zoals 

scholen, ziekenhuizen en 
overheidsgebouwen

Koolstofvrij maken 
van verwarming en 

koeling
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