
40 %  
van het 
energieverbruik en

Aan gebouwen kan

36 %  
van de 
energiegerelateerde 
broeikasgasemissies 
worden toegeschreven

DE BELANGRIJKSTE VOORSTELLEN VOOR WONINGEN EN GEBOUWEN
 x Door de herziene richtlijn energie-efficiëntie en de richtlijn hernieuwbare energie zullen gebouwen energie-
efficiënter worden en zal het gebruik van hernieuwbare energie in gebouwen worden gestimuleerd.

 x De nieuwe verordening inzake de verdeling van de inspanningen bevat emissiereductiedoelstellingen voor alle 
lidstaten voor 2030 die van toepassing zijn op sectoren waartoe gebouwen behoren.

 x De handel in emissierechten voor brandstoffen voor de bouw zal de emissiereducties versnellen en investeringen in 
hernieuwbare energie en energie-efficiëntie stimuleren.

 x Via het nieuwe sociale klimaatfonds, dat wordt gefinancierd met inkomsten uit de handel in emissierechten van 
wegvervoer en gebouwen, zal financiële steun worden verleend aan burgers, met name kwetsbare huishoudens, om 
te investeren in renovatie- of verwarmingssystemen en te zorgen voor een eerlijke transitie.

Met een voorstel tot herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen zullen voor het einde van het 
jaar meer maatregelen worden genomen om het koolstofvrij maken van gebouwen te bevorderen.

De voorstellen van vandaag ondersteunen de ontwikkeling van 
hernieuwbare en minder vervuilende energiesystemen voor 
onze huizen en openbare gebouwen. Door de voorstellen:

• zullen emissies afnemen

• zal energie worden bespaard

• zal energiearmoede worden aangepakt

• zal de leefkwaliteit verbeteren

• nemen werkgelegenheid en groei toe
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DANKZIJ DE HERZIENE RICHTLIJN HERNIEUWBARE ENERGIE:
• zal het gemakkelijker worden om hernieuwbare energiebronnen in het net te integreren (bv. ontwikkeling van nieuwe 

technologieën, integratie van opslagfaciliteiten en verbetering van grensoverschrijdende samenwerking);

• zullen elektrificatie (bv. warmtepompen en elektrische voertuigen) en de integratie van nieuwe brandstoffen zoals 
hernieuwbare waterstof meer worden gestimuleerd;

• zullen energie-efficiëntie en circulariteit worden aangemoedigd (bv. vergemakkelijking van het gebruik van 
afvalwarmte)

ZULLEN ER AMBITIEUZERE 
DOELSTELLINGEN VOOR 
ENERGIEBESPARING 
TEGEN 2030 WORDEN 
VASTGESTELD

een stijging van 9 % ten 
opzichte van het streven dat de 
lidstaten in 2020 in het kader 
van hun nationale energie- en 
klimaatplannen hebben beloofd

BEVORDERING VAN HET GEBRUIK VAN 
HERNIEUWBARE ENERGIEBRONNEN EN 
ENERGIE-EFFICIËNTIE IN ONZE GEBOUWEN

39 %  
voor primair 

energieverbruik

36 %  
voor 

eindenergieverbruik

zal een nieuw streefcijfer 
op EU-niveau worden 

vastgesteld van 40 % 
hernieuwbare energie in de 

energiemix

zal een benchmark van 
49 % hernieuwbare 

energie in gebouwen worden 
vastgesteld

zal het gebruik van 
hernieuwbare energie voor 
verwarming en koeling met 
1,1 procentpunt per jaar 

toenemen

zal het gebruik van 
hernieuwbare energie 
voor stadsverwarming 

en -koeling jaarlijks met 
2,1 procentpunten stijgen

MET DE AANGESCHERPTE ENERGIE-EFFICIËNTIERICHTLIJN:

• zal een systeem van indicatieve bijdragen van de lidstaten aan het energie-
efficiëntiestreefcijfer op EU-niveau worden ingevoerd

• zal er een wettelijke verplichting komen om bij plannings- en 
investeringsbeslissingen voorrang te geven aan energie-efficiëntie

• zullen de lidstaten worden verplicht jaarlijks minstens 3 % van de 
totale vloeroppervlakte van alle openbare gebouwen te renoveren

• zal een nieuw streefcijfer voor de lidstaten worden vastgesteld om 
het energieverbruik in de overheidssector jaarlijks met 1,7 % 
te verminderen

• zullen overheidsinstanties worden aangemoedigd om 
energieprestatiecontracten te gebruiken voor de renovatie 
van grote bedrijfsgebouwen

• zullen energie-efficiëntiemaatregelen voor kwetsbare 
consumenten en energiearme huishoudens voorrang krijgen

• zullen verdere stappen worden ondernomen om eindafnemers 
mondiger te maken, door contractuele basisrechten voor verwarming, koeling en 
warm water



DOOR DE HANDEL IN EMISSIERECHTEN VOOR BRANDSTOFFEN VOOR GEBOUWEN:
• zullen vervuilende brandstoffen worden beprijsd, wat producenten zal aanmoedigen om te innoveren en in schone 

energie te investeren en die aan eindgebruikers aan te bieden

• zal een sociaal klimaatfonds worden bekostigd om financiële steun te verlenen aan burgers, met name kwetsbare 
huishoudens, om te investeren in renovatie- of verwarmingssystemen en te zorgen voor een eerlijke transitie

• zal voor een gelijk speelveld worden gezorgd voor alle verwarmingsopties door de bestaande koolstofprijs voor 
elektrische verwarming en stadsverwarming aan te vullen met een koolstofprijs voor huishoudelijke verwarming

• zullen er inkomsten voor lidstaten worden gecreëerd die kunnen worden gebruikt om het koolstofvrij maken van 
gebouwen te ondersteunen
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PRIJSSIGNALEN GEVEN OM DE EMISSIES 
VAN GEBOUWEN TE VERMINDEREN

DE LIDSTATEN STIMULEREN OM EMISSIES 
VAN GEBOUWEN TE VERMINDEREN

HET NIEUWE SOCIALE KLIMAATFONDS ZAL:
• 72,2 miljard EUR aan lopende prijzen van veilingopbrengsten afkomstig 

van het nieuwe ETS voor gebouwen aanwenden om sociale gevolgen op te 
vangen

• voordeel opleveren voor kwetsbare huishoudens, vooral wanneer er 
sprake is van energiearmoede

• nationale maatregelen en investeringen ter bevordering van de 
renovatie van gebouwen voor deze huishoudens ondersteunen.

• zorgen voor cofinanciering van de rechtstreekse inkomenssteun van de 
lidstaten aan kwetsbare huishoudens totdat investeringen zijn gedaan

DANKZIJ DE NATIONALE EMISSIEREDUCTIEDOELSTELLINGEN IN HET KADER VAN DE 
VERORDENING INZAKE DE VERDELING VAN DE INSPANNINGEN ZULLEN:
• prikkels voor de lidstaten om maatregelen te nemen worden gehandhaafd
• de lidstaten de mogelijkheid krijgen om de emissies op kosteneffectieve wijze en met enige flexibiliteit te 

verminderen


