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De uitsluitende verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze publicatie ligt bij de auteurs. Deze 

publicatie geeft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Europese Unie weer.. EASME noch de 

Europese Commissie is verantwoordelijk voor enige gebruikmaking van de in dit document vervatte 

informatie. 

Alle rechten voorbehouden; Niets uit deze uitgave mag worden vertaald, verveelvoudigd, opgeslagen 

in een geautomatiseerd gegevenssysteem of in enige vorm of op enige wijze - hetzij elektronisch, 

mechanisch, door fotokopieën, opnamen of anderszins - zonder voorafgaande schriftelijke 

toestemming van de uitgever. Een groot aantal door fabrikanten en verkopers ter onderscheiding van 

hun producten gebruikte benamingen geldt als handelsmerk. De vermelding van deze benaming in 

welke wijze dan ook impliceert geenszins de conclusie dat het gebruikmaken van deze benamingen 

op legale wijze zonder toestemming van de eigenaar geschiedt. 
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Over ZEBRA2020 

Strategie bijna-energieneutrale gebouwen 2020 

 

De duurzaamheid van de Europese samenleving is gebaseerd op hernieuwbare energie en hoge 

efficiëntie van bronnen. Voor de bouwsector beteken dit de toepassing op grote schaal van 

gebouwen met lage energie ofwel zogenoemde Bijna-Energieneutrale Gebouwen (BENG). 

ZEBRA2020 richt zich op het inrichten van een observatorium voor BENG dat is gebaseerd op 

marktonderzoek en diverse gegevensinstrumenten om daarmee gegevens en bewijsmateriaal 

ten bate van beleidsevaluatie en -optimalisatie te genereren. Europese wetgeving (richtlijn 

"Energieprestatie voor gebouwen") maakt van BENG tot 2020 een norm. Het is daarom de 

hoofddoelstelling van ZEBRA2020 om de omzetting van BENG door de markt in heel Europe te 

volgen en naast gegevens ook aanbevelingen te geven voor de manier waarop aan de BENG-

norm kan worden voldaan. 

 

ZEBRA2020 betreft 17 Europese landen en zo'n 89% van het Europese gebouwenbestand en 

bevolking. Het draagt daarom bij aan het behalen van de ambitieuze doelstelling van een 100%-

aandeel van BENG aan nieuwe gebouwen in 2020 en een substantiële toenamen van grondige 

BENG-renovatie. 

 

Meer informatie op www.zebra2020.eu  

 

http://www.zebra2020.eu/
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1. INTRODUCTIE 

1.1 DOELSTELLING VAN HET VERSLAG 
Europese wetgeving (richtlijn "Energieprestatie voor gebouwen") maakt van BENG tot 2020 een 

norm. Voor de evaluatie van het succes van beleid en maatregelen zijn betrouwbare gegevens 

voor beleidsmakers over de huidige markt van essentieel belang. Het is daarom de 

hoofddoelstelling van ZEBRA2020 om de omzetting van BENG door de markt in Europa te 

volgen en gegevens en aanbevelingen te geven voor de manier waarop aan de BENG-norm kan 

worden voldaan. In dit rapport wordt informatie van 17 Europese lidstaten verzameld. Uit de in 

dit rapport verzamelde gegevens blijkt de betrokkenheid van Europese onderzoek, de 

wetenschapswereld en nationale beleidsmakers. Uit de verzamelde informatie en analyse 

werden de aanbevelingen voor een strategie voor een decarbonisatie het gebouwenbestand 

afgeleid. Het rapport biedt gegevens en aanbevelingen en is als volgt opgebouwd: (1) 

Marktgegevens over de prestatie van gebouwen leveren statistieken op over renovatie en 

nieuwbouwactiviteiten gedurende de afgelopen jaren en de selectie van hoogpresterende 

gebouwen leveren de technische specificaties van deze geselecteerde gebouwen in 

verschillende landen (2) Uit de analyse van energieprestatiecertificaten (EPC) en een enquête 

onder makelaars blijkt het effect EPC's op de vastgoedmarkt (3) Het hoofdstuk over het 

bestaande beleid vat het landelijke beleidsraamwerk voor de bouwsector samen (4) De nZEB-

tracker (BENG) biedt de geharmoniseerde criteria voor de transformatie en de maturiteit van de 

landelijke en Europese markt ten aanzien van bijna-energieneutrale gebouwen (5) Scenario's 

voor de markttransitie naar BENG en het effect daarvan op de decarbonisatie van het Europese 

gebouwenbestand tot 2020, 2030 en 2050, en tenslotte (6) Aanbevelingen ter ondersteuning 

van beleidsmakers voor het opstellen van ambitieuze doelstellingen voor BENG en energie-

efficiëntie binnen het gebouwenbestand. 

1.2 MARKTGEGEVENS OVER DE PRESTATIE 
VAN GEBOUWEN 
Geselecteerde hoogpresterende gebouwen 

Het projectconsortium ZEBRA2020 heeft uitgebreide gegevens verzameld van onlangs 

gebouwde of gerenoveerde BENG (of hoogefficiënte gebouwen die waarschijnlijk op BENG-

niveau zijn) om mogelijke bijzonderheden en onderscheidende eigenschappen van bepaalde 

lidstaten bij de renovatie of van BENG in kaart te brengen. De BENG-eigenschappen worden 

weergegeven in de "nZEB buildings data tool" en in het rapport "nZEB features, cost assessment 

and performance" (BENG-eigenschappen, kostenbeoordeling en prestatie) geanalyseerd.  

De geselecteerde BENG bieden informatie over: 

http://www.zebra-monitoring.enerdata.eu/nzeb-activities/panel-distribution.html
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
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- locatie en klimaatzone; 

- bouwjaar; 

- bouwwijze; 

- functie van het gebouw; 

- energieprestatie; 

- bouwschileigenschappen (U-waarden en isolatiemateriaal); 

- passieve koelingsstrategieën; 

- verwarming, koeling en mechanische ventilatietechnologieën; 

- gebruik van hernieuwbare energie. 

De selectie bestaat uit in totaal 411 BENG uit 17 doellanden. Van de 411 BENG waren 333 

gebouwen nieuwbouw en 78 gebouwen waren gerenoveerd. Ten aanzien van de functie van de 

gebouwen waren 261 gebouwen residentiële en 150 niet voor bewoning bestemde gebouwen.  

Om ervoor te zorgen dat een recent beeld weergegeven wordt van de gebouwenmarkt en om 

trends van mogelijke oplossingen te kunnen vaststellen, stammen de geselecteerde BENG 

(nieuwbouw en renovaties) voornamelijk uit de laatste vijf jaar.  

De toepassing van één strategie, oplossing of technologie - en niet van een andere - wordt door 

verschillende factoren beïnvloed. Enerzijds spelen landelijke strategieën, 

stimuleringsmaatregelen en subsidies een belangrijke rol op landelijk niveau. Anderzijds zijn 

echter ook factoren met betrekking tot een specifiek geografisch gebied - bijvoorbeeld 

bouwtradities, klimatologische omstandigheden en de beschikbaarheid van bronnen, materiaal 

of technologieën - relevant voor het ontwerpproces.  

Dit document bevat de resultaten, geclassificeerd naar landen. De analyse in het rapport "nZEB 

features, cost assessment and performance" (BENG-eigenschappen, kostenbeoordeling en 

prestatie) is daarentegen, gezien de grote invloed ervan, gericht op klimaatzones. Voor dit doel 

moest een gemeenschappelijke systematiek1 worden ontwikkeld ter bepaling van de 

verschillende klimaatzones en de homogene berekening van het aantal dagen waarop 

verwarmd of gekoeld moet worden2, zoals in tabel 1 weergegeven. 

                                                                    

1 Katerina Tsikaloudaki, Kostas Laskos en Dimitrios Bikas (2011). On the Establishment of Climatic Zones 
in Europe with Regards to the Energy Performance of Buildings. Energies 2012, 5, 32-44 

(http://www.mdpi.com/1996-1073/5/1/32/pdf) 

2 Voor het ZEBRA2020-project is dit vastgelegd op 15°C als basistemperatuur om te verwarmen en 18,5°C 
al basistemperatuur om te koelen, onder gebruikmaking van hetzelfde berekeningsinstrument. 

http://www.degreedays.net 

file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
file:///C:/Users/kranzl/AppData/Local/Temp/*tbd*
http://www.mdpi.com/1996-1073/5/1/32/pdf
http://www.degreedays.net/
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Tabel 1 Klimaatzones volgens het aantal dagen waarop verwarmd of gekoeld moet worden 

Klimaatzone Dag waarop verwarmd of gekoeld moet worden Klimaat 

Zone A 
Gebouwen met Graaddagen voor verwarming >= 1962  

Graaddagen voor koeling >= 525 
Koude winters en warme zomers 

Zone B 
Gebouwen met Graaddagen voor verwarming >= 1962  

Graaddagen voor koeling < 525 
Koude winters en milde zomers 

Zone C 
Gebouwen met Graaddagen voor verwarming< 886  

Graaddagen voor koeling >= 525 
Warme winters en warme zomers 

Zone D 

Gebouwen met Graaddagen voor verwarming tussen 886 en 

1962  

Graaddagen voor koeling < 525 

Gematigde winters en milde zomers 

Zone E 

Gebouwen met Graaddagen voor verwarming tussen 886 en 

1962  

Graaddagen voor koeling >= 525 

Gematigde winters en warme zomers 

 

In afbeelding 1 wordt weergegeven dat het grootste aantal geselecteerde BENG zich in 

klimaatzone B bevindt, die gekenmerkt wordt door koude winters en milde zomers. 

 

 

Afbeelding 1 Verspreidingskaart van de geselecteerde BENG volgens de klimaatzone 

Deze analyse richt zich op ontwerpers die hier suggesties en informatie vinden over de meest 

voorkomende en recente BENG-oplossingen en overheidsinstanties ter stimulering van 

verschillende technologieën bij het opstellen van aanbestedingen of plaatselijke regelgeving.  
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1.3 EPC'S EN MAKELAARS 
Overzicht enquête makelaars 

Doelstelling van de enquête was om meningen van makelaars te verzamelen over wat voor 

huishoudens de belangrijkste factoren bij de keuze of huur van een woning. Daarnaast 

bevatte de enquête vragen met betrekking tot het effect van energieprestatiecertificering 

op de waarde van onroerend goed, blootstellingstijd van onroerend goed en een reeks 

vragen over de problemen met een breder gebruik van EPC's in de dagelijkse praktijk.  

Een groot aantal uitspraken van makelaars met betrekking tot energieprestatiecertificering is 

uit statistisch oogpunt enigszins negatief. Een paar antwoorden gaven echter een positieve 

opvatting weer en de resultaten verschillen per land. De uitkomst van de enquête onder 

makelaars biedt belangrijke aanbevelingen over hoe het effect van EPC's op de waarde van 

onroerend goed kan worden vergroot en hoe belemmeringen bij een bredere toepassing van 

EPC's in de EU overwonnen kunnen worden. In sommige landen zijn EPC's bijvoorbeeld nog niet 

verplicht in alle fasen het gebruik van onroerend goed (bijv. ontwerp, primaire verkoop, 

secundaire markttransacties en renovaties). In landen waar EPC's al verplicht zijn, moet er 

serieuzer mee worden omgegaan, door bijvoorbeeld door advocaten/notarissen verplicht 

gesteld te worden als getuige voor vastgoedtransacties. Bureaucratische rompslomp bij het 

afgeven van EPC's moet worden ingeperkt en de evaluatie van energieprestatiecertificaten in 

termen van betrouwbaarheid moet worden verbeterd. Betere training en kwalificatie van 

certificeerders en een goede kwaliteitsbewaking zouden de betrouwbaarheid en 

geloofwaardigheid van EPC's verbeteren. 

De enquête werd gehouden op het grondgebied van acht EU-lidstaten – Duitsland, Frankrijk, 

Italië, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Roemenië en Spanje. De enquête omvatte in totaal 618 

interviews, respectievelijk per land: Oostenrijk N = 50; Frankrijk N= 70; Duitsland N= 90; Italië 

N= 136 Noorwegen N= 90; Polen N= 71; Roemenië N= 43; Spanje N= 68. 

Vastgoedprijzen en EPC  

Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van een schatting van de overwaarde ten 

gevolge van een hogere energie-efficiëntie op de verkoop- en verhuurmarkten. De in EPC's 

gegeven energieprestatiescore wordt toegepast als indicator voor de energierendement van 

een gebouw. In dit onderzoek werden de volgende EU-lidstaten voor nader onderzoek 

geselecteerd: Oostenrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Nederland, 

Noorwegen, Slowakije, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. Details over België en Italië 

zijn te vinden in de onderhavige studie van De Graaf (2016). In de geselecteerde markten heeft 

een regressie plaatsgevonden; de belangrijkste stappen worden toegelicht in Afbeelding 2: 
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Afbeelding 2 

 Afbeelding 2: Samenvatting toepassing procedure voor onderzoek naar EPC-effect op verkoop-

/huurprijzen op vastgoedmarkt van elk land. Bron: Onderzoek De Graaf (2016) 

Gegevens over de kenmerken van woningen in de geselecteerde landen (incl. EPC-waardering) 

werden met behulp van diverse makelaarwebsites verkregen. In elk land werden gegevens voor 

zowel verkoop- als huurtransacties verzameld. Naast de EPC-waardering en opgegeven prijzen 

werden gegevens van de bruikbare oppervlakte van welke woning en in de meeste gevallen van 

het bouwjaar verzameld.  

Maar hoe dan ook: grensoverschrijdende vergelijkingen moeten vanwege verschillende EPC-

systemen, vastgoedmarkten en het soort vastgoed met grote voorzichtigheid worden gemaakt. 

Daarnaast verschillen de geselecteerde objecten per geanalyseerd land in kwaliteit en grootte. 

Anderzijds wordt de beschikbaarheid van gegevens op dit gebied steeds beter ten gevolge van 

grotere mate van implementatie van the Europese Richtlijn betreffende de energieprestaties 

van gebouwen (REPG), die het opgeven van EPC's bij verhuur- en verkooptransacties verplicht 

stelt. De gegevens blijven echter beperkt en een volledig rapport van het kapitalisatieniveau van 

energierendement in alle EU- en EEA-lidstaten is nog niet mogelijk. De verzamelde gegevens 

worden daarom gebruikt als basis voor toekomstig onderzoek dat periodiek kan worden 

uitgevoerd voor de beoordeling van veranderingen ten aanzien van het kapitalisatieniveau van 

energierendement om zodoende te voorzien in informatie over de beoordeling van de mate van 

succes van beleid op dit gebied, zoals het succes van energieprestatiecertificering. 

1.4 DE NZEB-TRACKER 
De nZEB-tracker is een online Wiki-tool die werd ontwikkeld voor de controle en visualisering 

van de transformatie en maturiteit van de landelijke en EU-markt van bijna-energieneutrale 

gebouwen na verloop van tijd op basis van tien criteria. Onder deze criteria vallen politieke en 

EPC-beleid
Beoordelings- en 
meetsystemen

Voorbeeld van de 
verdeling van EPC-

klassen

Regressieresultaten

Beoordeling 

EPC-effect 

op verkoop-
/huurprijzen2. 

Hypothesen

1. 

Hypothesen

Geen overwaarde  

OF 

Overwaarde 

  
Verhuuroverwaarde ≥ 

Verkoopoverwaarde 

OF 

Verhuuroverwaarde < 

Verkoopoverwaarde 

http://zebra2020.ecofys.com/
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macro- en micro-economische aspecten. Ze worden verzameld zoals beschreven in het 

ZEBRA2020-rapport over de "Aggregation of nZEB monitoring criteria". 

Deze tien criteria zijn: 

 Criterium 1: Marktpenetratie van BENG 

 Criterium 2: Ambitieniveau en de nauwkeurigheid van de landelijke BENG-definitie 

 Criterium 3: Landelijk beleid dat de marktontwikkeling van BENG ondersteunt 

 Criterium 4: Landelijke vooruitgang in de richting van eisen voor kostenoptimale prestatie 

van gebouwen 

 Criterium 5: Mate van de betrokkenheid van de industrie 

 Criterium 6: Beschikbaarheid van BENG-relevante componenten 

 Criterium 7: Marktpenetratie van BENG-relevante componenten 

 Criterium 8: Mate van BENG-relevante deskundigheid van actoren 

 Criterium 9: Mate van bewustzijn / informatie / acceptatie in de samenleving 

 Criterium 10: Afhankelijkheid waarde/huur van vastgoed van de energieprestatie 

De criteria 2, 5 en 7 zijn vanwege een gebrek aan gegevens of lage vergelijkbaarheid tussen de 

doellanden van ZEBRA2020 niet onderzocht. 

De criteria worden in scores van 0 tot 1 uitgedrukt, net als de maturiteit van de landelijke en 

Europese BENG-markt. De scores worden berekend op basis van gegevens die zijn afgeleid van 

de verschillende taken van het ZEBRA2020-project en zijn deels gebaseerd op schattingen van 

deskundigen uit de landelijke bouwsector. 

Een score van 0 kan op verschillende manieren worden uitgelegd: 

a) geen gegevens beschikbaar; 

b) aan vereisten voor een criterium is niet voldaan; 

c) de BENG-markt heeft zich niet ontwikkeld 

Een score van 1 kan als volgt worden uitgelegd: 

a) aan alle vereisten voor een criterium is voldaan; 

b) de BENG-markt is volwassen 

http://zebra2020.eu/website/wp-content/uploads/2014/08/ZEBRA2020-Deliverable-D2.3_final4.pdf
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Afbeelding 3 Score nZEB-tracker voor de Europese Unie in 2014 

1.5 SCENARIO'S 
In dit onderdeel van het project ZEBRA2020 hebben we geanalyseerd hoe huidige bouwnormen 

en andere beleidsaspecten de transitie van het gebouwenbestand en de bijbehorende 

doelstellingen ten aanzien van energiebehoefte van de bouwsector tot 2050 beïnvloeden en hoe 

ambitieuzer beleid deze transitie kan veranderen. Voor dit doeleinde werden twee scenario's 

ontwikkeld: één voor het huidig beleid en één voor een ambitieus beleid van de markttransitie 

richting BENG tot 2020, 2030 en 2050. De kloof tussen deze twee scenario's geeft de noodzaak 

aan van actie die moet leiden tot een CO2-arm gebouwenbestand.  

Het huidige beleidsscenario wordt aangestuurd door bestaand beleid, met inbegrip van 

energieprestatie-eisen, financiële instrumenten een verplichtingen ten aanzien van 

hernieuwbare bronnen in de gebouwen.   Dit beleid werd onderzocht in het project ZEBRA2020 

(zie sectie "Existing policies" (Bestaand beleid).  

Aan het scenario voor ambitieus beleid ligt een intensiever beleid ten grondslag, dat leidt tot 

een hogere renovatiescore, efficiëntere nieuwbouw, een groter aandeel van hernieuwbare 

energie en de bijbehorende CO2 en energiebesparing.  

•

•

•

•

•

•

•

•
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Resulterende BENG markt

EU BENG markt 2014

www.zebra2020.ecofys.com
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De volgende beleidsinstrumenten werden onderzocht en in het model toegepast (waarbij niet 

alle genoemde instrumenten voor elk land geanalyseerd werden): 

 Bouwvoorschriften voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen 

 Financieel en fiscaal ondersteuningsbeleid/-programma's 

 Stijging renovatieaandeel in openbare gebouwen 

 Verplichting om duurzame verwarmingssystemen te installeren  

 Naleving van regelgeving 

 CO2-belasting 

Bouwvoorschriften voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen 

Om de bouw- en renovatieactiviteiten van de onderzochte landen onderling te vergelijken, 

worden de geharmoniseerde methodologie voor de berekening van de energiebehoefte en de 

vraag naar primaire energie volgens EN13790 toegepast. Daarom wordende bestaande 

landelijke bouwvoorschriften en de landelijke BENG-definitie (indien beschikbaar) beoordeeld 

om de categorieën "nieuwbouw" en "gebouwenrenovatie" te bepalen. Met betrekking tot 

nieuwbouw onderscheiden we de beleidseisen die in de perioden 2012-2020 en 2021-2050 van 

kracht werden/worden. Voor het tijdvak 2012-2020 is het huidige beleid van kracht en de 

resultaten uit het model geven aan welk aandeel van het gebouwenbestand conform de 

volgende drie nieuwe bouwnormen gebouwd is: 

 Bouwvoorschriften, 2012: eisen voor nieuwbouw, in 2012 vastgelegd in de landelijke 

bouwvoorschriften 

 Beter dan bouwvoorschriften, 2012: hogere energieprestatieresultaten vergeleken met 

de bouwvoorschriften van 2012 

 Aanzienlijk beter dan bouwvoorschriften, 2012: aanzienlijk hogere 

energieprestatieresultaten vergeleken met de bouwvoorschriften van 2012  

In de periode 2021-2050 wordt de REPG 2010 geïmplementeerd en de nieuwe bouwnorm volgt 

dan de BENG-eisen. Modelresultaten worden voor de volgende drie eisen weergegeven: 

 BENG (bouwvoorschriften, 2021): vereisten volgens de landelijke BENG-definitie voor 

2021 (zie de landelijke BENG-definities op “www.zebra2020.eu, data tool")  

 Beter dan BENG-eisen 

 Aanzienlijk beter dan BENG-eisen 

In het scenario voor ambitieus beleid wordt de bouwnorm 2012 in 2017 bijgewerkt en is een 

hogere energieprestatie voor nieuwbouw vereist. Daarnaast liggen de landelijke BENG-eisen in 

dit beleidsscenario hoger.  

Voor de renovatie van gebouwen werden de volgende renovatiecategorieën in het huidige 

beleidsscenario vastgelegd: 
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 middelzware renovatie, wat naar de bouwvoorschriften verwijst  

 lichte renovatie ofwel: in werkelijkheid voldoen niet alle gebouwen aan de criteria van 

de bouwregels  

 ingrijpende renovatie volgens de BENG-definitie 

In het ambitieuze scenario (2021-2050) voldoen ten minste alle gebouwen aan de bouwnormen; 

dat wil zeggen dat er geen lichte renovatie uitgevoerd wordt. Er is nog een extra 

renovatieniveau, namelijk "ingrijpend plus", wat wil zeggen dat het energieprestatieresultaat 

hoger is dan dat van zware renovatie.  

We willen benadrukken dat we zowel voor nieuwbouw als voor renovatie niet in staat waren om 

in het model alle aspecten van landelijk specifieke BENG-definities te onderzoeken. De 

berekening van energiebehoefte, definities van BENG- indicatoren, systeembeperkingen en 

landelijke normen verschillen te zeer om er in de modellering van dit project gedetailleerd en 

uitgebreid rekening mee te houden. Er kunnen dus afwijkingen bestaan tussen onze benadering 

om BENG-normen en de juiste, landspecifieke berekening voor de diverse landen te modelleren.  

Het aandeel van het geïnstalleerde gebouwconstructieniveau of renovatieniveau hangt 

grotendeels af van de kostenefficiëntie van de norm. Wanneer er echter sprake is van een zekere 

verplichting met betrekking tot een bouwnorm, wordt de selectie van bouwcomponenten in dit 

model beperkt. De hoeveelheid en de omvang van de renovatie van gebouwen zijn de 

belangrijkste drijfveren voor energiebesparingen in de bouwsector.  

Financiële en fiscale ondersteuning van het beleid / programma's 

Binnen het scenario van het huidige beleid worden bestaande programma's en programma's die 

tot 2050 beschikbaar zijn geïmplementeerd (zie sectie "Existing policies" (Bestaand beleid) en 

het rapport D4.4 "Existing policies"(Bestaand beleid)). Financiële en ondersteunende 

programma's worden voor energie-efficiënte investeringen en de toepassing van hernieuwbare 

energiebronnen (verwarmingssystemen en gebouwenrenovatie) geïmplementeerd. In het 

scenario van het ambitieuze beleid wordt de overheidsbegroting voor deze ondersteunende 

instrumenten ten opzicht van het scenario van het huidige beleid tot 50% verhoogd. 

Verhoging vernieuwing tarief in openbare gebouwen 

Een aandeel in de renovatie van overheidsgebouwen van 3% per jaar wordt in beide 

beleidsscenario's geïmplementeerd. 

Verplichting om duurzame verwarmingssystemen voor nieuwbouw, renovatie van 

gebouwen of de vervanging van verwarmingssystemen te installeren 

In het scenario van het huidige beleid wordt vanaf 2021 in alle gebouwencategorieën in het geval 

van renovatie en nieuwbouw een bepaald minimum aandeel van de energiebehoefte uit 

hernieuwbare energiebronnen geïmplementeerd. In het ambitieuze scenario wordt dit 
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minimale aandeel van de energiebehoefte uit hernieuwbare energiebronnen groter. Details 

worden in de hoofdstukken van de landen weergegeven.  

De kloof tussen deze beide scenario's dient als basis voor discussie over de noodzaak van 

actie die moet leiden tot een CO2-arm gebouwenbestand. De drie volgende hoofdindicatoren 

werden beoordeeld: 

 Uiteindelijke energiebehoefte voor ruimteverwarming, warmwaterproductie en 

ruimtekoeling  

 Vraag naar primaire energie voor ruimteverwarming, warmwaterproductie en 

ruimtekoeling 

 Bijbehorende CO2-uitstoot  

   

 

De scenario's zijn gemodelleerd naar het uitgesplitste bottom-up- gebouwenbestandsmodel 

Invert/EE-Lab. Invert/EE-Lab is een dynamisch bottom-up simulatie-instrument voor de 

evaluatie van de effecten van verschillende beleidsmaatregelen (met name verschillende 

omstandigheden op het gebied van economie en regelgevende stimuleringsmaatregelen) met 

betrekking tot de totale energiebehoefte, een mix van energiedragers, CO2-reductie en kosten 

voor ruimteverwarming, -koeling, verlichting en warmwaterproductie in gebouwen. Het 

basisidee van het model is een beschrijving van de gebouwenbestand, verwarmings-, koel- en 

warmwatersystemen op een tot in detail uitgesplitst niveau, de berekening van de gerelateerde 

energiebehoeften en geleverde energie, de bepaling van herinvesteringscycli en nieuwe 

investering in bouwcomponenten en technologieën en de simulatie van beslissingen van 

verschillende "agenten"(bijv. type eigenaar) zodra een investeringsbesluit voor een bepaald 

gebouwensegment genomen moet worden. De grondslag van het instrument vormt een 

myopische, multinominale logit-aanpak die beleidsuitgangspunten van agenten onder 

imperfecte informatie-omstandigheden optimaliseert en daarmee de besluitnemer ten aanzien 

van gebouwgerelateerde beslissingen representeert. Aanvullende informatie is te vinden op 
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www.invert.at of bijv. in Müller, (2015), Kranzl et al., (2014b), Kranzl et al., (2013) of Müller et al., 

(2014b). 

Niet alle landen zijn volgens het werkprogramma op hetzelfde gedetailleerde niveau 

onderzocht. Van landen van het consortium is een gedetailleerdere simulatie gegeven. Een 

selectie van andere landen werd minder gedetailleerd en zonder resultaten van gesprekken met 

landelijke belanghebbenden geanalyseerd.  

1.6 AANBEVELINGEN  
De bouwsector gaat een transitiefase in en transformeert van passieve energiebehoeftige 

eenheid in actieve BENG en verder. Beleidsmakers moeten zich richten op het ontwikkelen van 

ambitieuze doelstelling voor BENG en energie-efficiëntie van het gebouwenbestand om te 

profiteren van de mogelijke voordelen van een snellere BENG-transitie – milieutechnisch, sociaal 

en economisch. Om dit doel te bereiken zijn een aantal aanbevelingen voor elk doelland 

opgesteld. Ze zijn afgeleid van eerdere ZEBRA2020-uitkomsten en expertise en een per land 

specifiek raamwerk voor de marktacceptatie van BENG. 

Alvorens een overzicht per land van de aanbevelingen te geven, moeten vier beginselen worden 

genoemd. Zonder deze beginselen is de BENG-transitie niet mogelijk: (i) betrokkenheid van 

belanghebbende, (ii) langlopende strategieën, (iii) voortdurende evaluatie en beoordeling en (iv) 

plaatselijke bevoegdheid.  

Naar aanleiding van deze overkoepelende voorwaarden zijn een aantal landspecifieke 

aanbevelingen ontwikkeld om beleidsmakers en belanghebbenden te helpen begrijpen wat voor 

actie genomen moet worden voor de stimulering van de marktacceptatie van BENG. De 

aanbevelingen zijn onderverdeeld in zes verschillende maar onderling onafhankelijke 

categorieën: wet- en regelgevingsinstrumenten, economische instrumenten, communicatie, 

kwaliteitskader, nieuwe ondernemingsmodellen en innovatie- en sociale aspecten. Ze worden 

hierna beschreven:  

Wet- en regelgevende instrumenten liggen aan het gezag van elke beleidsmaker ten grondslag. 

Het stellen van heldere doelen, de versterking van minimale bouwnormen of de hervorming van 

openbare aanbestedingsprocessen gericht op energie-efficiëntie-eisen kunnen BENG van het 

presentatiepodium naar het "nieuwe normale" tillen. 

Hoewel BENG - meestal - over de gehele levensduur kostenoptimaal zijn, wordt de hoge 

voorafgaande investering vaak als belangrijkste belemmering aangegeven voor de transformatie 

van het gebouwenbestand van energiebehoeftige eenheid naar BENG. Economische 

maatregelen zijn daarom eenbelangrijk instrument voor de toename van investeringen in BENG-

projecten.  Hoewel er een groot aantal financiële programma's is, is het begrip van hun 

overkoepelende onderlinge doeltreffendheid en interactie (of naleving) onduidelijk. De 
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verschillende beschikbare financiële instrumenten moeten worden gebundeld en omdat de voor 

de BENG-transformatie vereiste investeringen niet alleen uit publieke bronnen afkomstig kunnen 

zijn, moet de particuliere sector aangemoedigd worden en mee te doen. 

Alle lidstaten moeten erin slagen om het bewustzijn van de voordelen van investeringen in BENG 

te vergroten. De sleutel in dit opzicht is effectieve communicatie. Ten gevolge van onvoldoende 

begrip en maatregelen worden te veel energie en investeringen verkwanseld. Met de huidige 

technologieën zijn BENG-niveaus technisch en economisch haalbaar. 

Daarnaast moeten consumenten kunnen rekenen op de vaardigheden deskundigen binnen de 

bouwsector en waar voor hun geld krijgen, en dat betekent geavanceerde informatie en advies, 

het behalen van de verwachte (energie)prestatie, een maximale operationele levensduur en een 

veilig en gezond gebouw. Dit vereist een hoog kwaliteitsniveau binnen de BENG-keten – 

installateurs moeten een goed begrip hebben van hoogefficiënte energieproducten enz. 

De transitie naar hoge energieprestatieniveaus voert over een pad van experimentele groei. 

Innovatie is over de gehele waardeketen van de bouw vereist, zodat de verschillende 

gebouwelementen op geïntegreerde wijze benaderd worden. Lidstaten moeten wettelijke en 

procedurele belemmeringen wegnemen, die de ontwikkeling van nieuwe 

ondernemingsmodellen en de broodnodige innovatie in deze sector in de weg staan.  

Energiearmoede is, tot slot, een groot probleem voor Europa, want 50 tot 125 miljoen mensen 

kunnen zich geen goed thermisch comfort binnenshuis veroorloven. Ondanks het feit dat er geen 

gemeenschappelijke Europese definitie bestaat en slechts vier landen een officiële definitie van 

energiearmoede kennen, worden het belang van het probleem en de ernstige gevolgen voor de 

gezondheid ten gevolge van energiearmoede alom erkend. Teveel sterfgevallen in de winter, 

geestelijke handicap, problemen met de ademhaling en bloedsomloop worden in het bijzonder 

negatief beïnvloed door energiearmoede. 

Het beste beleid en de beste maatregelen komen door een combinatie van verschillende 

categorieën tot stand. Daarom is het essentieel dat beleidsmakers de onderlinge verbanden 

tussen nieuwe en ondersteunende beleidsmaatregelen evalueren.  
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Zie het ZEBRA2020-rapport "Recommendations and best examples for fostering nZEB in EU MS" 

(Aanbevelingen voor en de beste voorbeelden van de bevordering van BENG in EU-lidstaten) voor 

nadere uitleg over achtergrond en categorieën. Het rapport omvat 35 aanbevelingen voor andere 

EU-lidstaten, met inbegrip van beste praktijken, proef- en EU-projecten.  
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2. NEDERLAND  

2.1.1 MARKTGEGEVENS OVER DE 
PRESTATIE VAN GEBOUWEN 

2.1.1.1 BOUW- EN RENOVATIEACTIVITEITEN 
In de volgende afbeelding wordt het aandeel van nieuwe woningen per type (eengezins- en 

meergezinswoningen) van de voor bewoning bestemde gebouwen in de EU-landen 

weergegeven. Nederland heeft een nieuwbouwaandeel van 0,62% in voor bewoning bestemde 

gebouwen. In 2014 werd ruim 0,5% van het gebouwenbestand gerenoveerd, ten opzichte van 

0,2% in Italië. Het jaarlijkse aantal nieuwe woningen neemt gestaag af, net als de nieuwbouw 

afneemt van 56.000 in 2010 naar 48.000 in 2015. Het merendeel van nieuwe woningen wordt in 

Nederland als meergezinswoning gebouwd. 

 

Afbeelding 78: Aandeel nieuwe meergezins- en eengezinswoningen in het voor bewoning bestemde gebouwen in 2012 

Bron: ZEBRA 

De REPG stelt als eis dat alle nieuwe gebouwen vanaf 2021 (openbare gebouwen vanaf 2019) 

bijna-energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Conform artikel 2 wordt met een "bijna-

energieneutraal gebouw" een gebouw bedoeld dat een zeer hoge energieprestatie vertoont, 

zoals in Bijlage I vastgelegd. De benodigde energie - tegen nul of zeer laag - moet voor een zeer 

significant gedeelte afkomstig zijn uit duurzame bronnen, met inbegrip van bronnen op locatie 

of in de omgeving. ZEBRA2020 stelt een methodologie voor over hoe BENG gedefinieerd kan 

worden om voor de BENG-markt met een BENG-radargrafiek gevolgd te kunnen worden. Deze 

BENG-radar is een combinatie van kwalitatieve en kwantitatieve analyse van bouwnormen en 

Meergezinswoningen Eengezinswoningen
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rangschikt nieuwbouw in vier verschillende categorieën van energierendement, die door 

deskundigen op landelijk niveau zijn vastgelegd:  

1. Energieneutrale gebouwen / Energieproducerende gebouwen  

2. BENG-gebouwen volgens landelijke definities  

3. Gebouwen met een energieprestatie die boven de landelijke eisen in 2012 ligt  

4. Nieuwbouw/renovatie volgens minimale eisen in 2012 

De energieprestatie van nieuwbouw wordt op basis van een kwalitatief profiel van de 

bouwvergunningen van het voorgaande jaar geschat. 

Wordt de definitie van de BENG-radar in Nederland omgezet, verkrijgen we het volgende beeld: 

1-Beter dan BENG (energieneutraal of 
energieproducerend huis) 

Energieneutraal of energieproducerend 
huis 

2-Officiële landelijke BENG-definitie EPC = 0 

3-Beter dan huidige bouwvoorschriften EPC < 0,6 

4-Conform bouwvoorschriften EPC= 0,6 

 

 

Afbeelding 79: Verdeling van nieuwe woningen volgens de BENG-radargrafiek – Nederland 

Bron: ZEBRA 

Vanwege het ontbreken van een officiële Europese definitie ontwikkelde het EU ZEBRA2020-

project ter vergemakkelijking van vergelijkingen de indicator "Gelijk aan ingrijpende renovatie". 

Beter dan BENG

Officiële landelijke BENG-definitie

Beter dan huidige bouwvoorschriften

Conform bouwvoorschriften
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Binnen ZEBRA zijn drie renovatieniveaus vastgelegd: "laag", "middelzwaar" en "ingrijpend". Deze 

drie niveaus van definitie verschillen echter per land en komen niet overeen met hetzelfde 

energiebesparingsniveau. De data kunnen daarom nauwelijks met elkaar vergeleken worden. Om 

die reden gaat het ZEBRA-consortium ervan uit dat de uiteindelijke energiebehoefte van een 

gebouw voor verwarming in geval van ingrijpende renovatie met 50 tot 80% verlaagd kan worden 

(de mate hangt af van het land en de vastlegging door landelijke deskundigen conform het huidige 

rendement van het gebouwenbestand). Het equivalent aan ingrijpende renovaties is op de 

aannames van het soort maatregelen gebaseerd, die voor de diverse renovatieniveaus in 

aanmerking komen en wordt per land vastgelegd.   

In Nederland wordt het renovatieaandeel (percentage van het bestand) geschat door rekening te 

houden met twee energetische renovatieniveaus die door een aantal maatregelen vastgelegd 

worden. • Voor een middelzware renovatie is minstens 1 maatregel vereist. Daarom wordt 

aangenomen dat ze overeenkomen met zo'n 6% ingrijpende renovaties. Deze ene maatregel kan 

betrekking hebben op de vervangen van een oude ketel maar ook op de vervangen van een 

nieuwere of op de isolatie van een aantal buizen, wat veel lagere besparingen oplevert. De scala 

aan mogelijke maatregelen is enorm, net als het uiteindelijke aantal toegepaste maatregelen. Van 

wat we van de ontwikkelingen van de Nederlandse bouwsector weten, lijkt een aandeel van 10% 

middelzware renovaties zeer hoog. Wij schatten dat een gemiddelde middelzware renovatie 

minder dan de helft van het effect van de vervanging van een oude ketel oplevert, d.w.z. zo'n 4% 

van de totale energiebesparing. Dit komt daarom overeen met 6% van een ingrijpende renovatie 

(4% / 70%) 

• Voor ingrijpende renovaties zijn minstens 2 maatregelen vereist. Daarom wordt aangenomen 

dat ze overeenkomen met zo'n 23% aan besparing ten opzicht van ingrijpende renovaties. Wij 

veronderstellen dat het gemiddelde resultaat van dit niveau vergelijkbaar is met het vervangen 

van een oudere gasketel door een moderne condensatieketel (zie 1 hieronder) en de toepassing 

van een aantal kleine extra maatregelen (zie 2 hieronder). 

1) oude gasketel met een rendement van 85% vervangen door een nieuwe condensatieketel 

met een rendement van 95%: (zorgt voor een energiebesparing van 12% / 70% = 17%) 17% 

equivalent ingrijpende renovatie (eir) 

2)  Middelzware renovatie zoals hiervoor beschreven: 6 % eir 

De specifieke ingrijpende renovatie-equivalenten voor middelzware (6%) en ingrijpende 

renovaties (23%) zijn vervolgens met de respectievelijke renovatiecijfers vermenigvuldigd. Op 

basis daarvan hebben wij voor Nederland in 2014 een ingrijpende renovatie-equivalent van 1,03% 

berekend. 
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Afbeelding 4 Equivalent ingrijpende renovaties – Nederland 

2.1.1 VASTGOEDPRIJZEN EN EPC'S 

De omzetting en uitvoering van de REPG wordt in Nederland op landelijk niveau beheerd. Het 

nieuwe EPC-systeem legt een sterke nadruk op gebruiksvriendelijkheid en heeft de vorm van 

een interactieve webapplicatie. Alle huiseigenaren hebben een "tijdelijke" webgebaseerde EPC 

op basis van kadastrale gegevens ontvangen. De eigenaar zelf kan zijn EPC aanpassen door 

nieuwe gegeven in te voeren. Om een officieel EPC te ontvangen, moet de aanpassing eerst 

door een vakman gecontroleerd worden. Het energieprestatiecijfer wordt aan de hand van deze 

applicatie berekend, aan de hand van 20 eigenschappen van het gebouw van de eigenaar (CA 

REPG 2016). 

Nederland is het land met de meest onverwachte uitkomsten in dit rapport. Onderwaarde - in 

plaats van overwaarde - werd waargenomen voor zowel de verkoop- (0,8%) als de huursectoren 

(-4%). Eerder in Nederland uitgevoerd onderzoek heeft uitgewezen dat sprake is van 

overwaarde ten gevolge van EPC-waarderingen. De uitkomst van dit onderzoek suggereert 

echter ook dat Nederland moeite had met de omzetting van de REPG 2002 (Brounen en Kok 

2011) (Murphy, 2013). Hoe dan ook, weggevallen variabelen zoals kwaliteit en locatie zijn eerder 

de mogelijke oorzaak voor de onverwachte tekorten en geven het belang van de 

beschikbaarheid van hoogwaardige datasets duidelijk aan. Nader onderzoek naar de oorzaken 

zou uitgevoerd moeten worden met een breder opgezet model, waarin deze variabelen 

opgenomen worden, zoals eerder aangetoond (Brounen en Kok 2011). 
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2.1.2 BENG-TRACKER 
In deze sectie worden de belangrijkste bevindingen van BENG-tracker voor Nederland in 2014 

beschreven.  

 

Afbeelding 82: Score nZEB-tracker voor Nederland in 2014 

C1: Marktpenetratie van nZEB 

 Nederlands resultaat: -  ZEBRA-gemiddelde: 0,32 

 Ten tijde van de samenstelling van dit rapport waren de meest recente gegevens voor 

energieprestatie van nieuwbouw afkomstig uit het WoON 2012. Een beoordeling van 

dit criterium voor 2014 was daarom niet mogelijk. 

C3: Nationaal beleid ter ondersteuning van de ontwikkeling van de markt voor nZEB 

 Nederlands resultaat: 0,50  ZEBRA-gemiddelde: 0,52 

 De meest relevante beleidsmaatregelen in Nederland bleken voldoende om de 

ontwikkeling van de markt voor residentiële en niet-residentiële BENG in 2014 te 

ondersteunen. 

 Subsidiëring voor de bevordering van BENG was voorhanden maar het verhogen van de 

inspanningen leek raadzaam. 

 Programma's voor de opleiding en training van BENG-deskundigen waren schaars. 

C4: Landelijke vooruitgang in de richting van eisen voor kostenoptimale prestatie van 

gebouwen 

 Nederlands resultaat: -   ZEBRA gemiddelde: 0.94 

 Nederland heeft tot dusver geen kostenoptimale niveaus gerapporteerd. 
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C6: Beschikbaarheid van BENG-relevante componenten 

 Nederlands resultaat: 0,85  ZEBRA-gemiddelde: 0,83 

 BENG-relevante bouwelementen zijn in Nederland beschikbaar 

C8: Niveau van BENG-relevante deskundigheid van de actoren 

 Nederlands resultaat: 0,63  ZEBRA-gemiddelde: 0,63 

 De beschikbaarheid van deskundigen voor de uitvoering kan de verdere ontwikkeling 

van de BENG-markt beperken. 

C9: Niveau van bewustzijn / informatie / acceptatie in de samenleving  

 Nederlands resultaat: 1.00  ZEBRA-gemiddelde: 0,94 

 Het maatschappelijke bewustzijn voor energieprestatie van gebouwen stijgt. 

C10: Afhankelijkheid waarde/huur van vastgoed van de energieprestatie 

 Nederlands resultaat: 0,62  ZEBRA-gemiddelde: 0,74 

 Ten opzichte van locatie, woonkwaliteit, esthetiek en financiële aspecten is voor 

consumenten het belang van de energieprestatie bij het beslissen om onroerend goed 

te kopen of te huren laag. 

Maturiteit van de Nederlandse BENG-markt 

 Nederlands resultaat: 0,56  ZEBRA-gemiddelde: 0,66 

 Gegevens over de Nederlandse BENG-markt zijn schaars. 

 De beschikbaarheid van deskundigen voor de uitvoering kan de verdere ontwikkeling 

van de BENG-markt beperken. 

2.1.3 SCENARIO'S 
Afbeelding 5 geeft de totale uiteindelijke energiebehoefte en energiedragermix voor 

ruimteverwarming, -koeling en warmwater van 2012 tot 2020 op de korte termijn en de 

uiteindelijke energiebehoefteontwikkeling op de lange termijn tot 2050 weer. Uiteindelijke 

totale energiebehoefte van het gehele Nederlandse gebouwenbestand bedraagt in 2012 zo'n 

156 TWh.  Het scenario vertoont een vertraging van de energiebehoefte van ongeveer 12% (ca. 

1,5% per jaar) van 2012 tot 2020 weer. De energiebehoefte voor warmte, koeling en warmwater 

neemt in het scenario van het huidige beleid op de lange termijn tussen 2012 en 2050 in de loop 

van de tijd met 43% af en in het scenario van het ambitieuze beleid met 46% af. Omdat binnen 

het ambitieuze beleid strengere maatregelen en extra financiële instrumenten voor bestaande 

gebouwen geïmplementeerd worden, is de dynamiek van renovatie aanzienlijk hoger en 

daarmee is ook de verlaging van de uiteindelijke energiebehoefte groter. 

In Nederland hebben aardgasverwarmingssystemen in 2012 een significant aandeel van bijna 

87% in de totale energiebehoefte voor ruimteverwarming, -koeling en warmwater, terwijl 

biomassa-verwarmingssystemen en stadsverwarming een aandeel hebben van ca. 8%. Het 
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aandeel niet-geleverde energie (bijv. zonne-energie en omgevingsenergie) neemt in de loop van 

de tijd toe van rond 1% van de totale energiebehoefte in 2012 tot ca. 9% in het scenario van het 

huidige beleid in en tot 11% in het scenario van het ambitieuze beleid in 2050.  

Afbeelding 6 geeft de afname weer van de uiteindelijke gebouwengerelateerde 

energiebehoefte, de behoefte aan primaire energie en de CO2-uitstoot. De vermindering van de 

CO2-uitstoot van 2012 en 2050 bedraagt rond 53% in het scenario van het huidige beleid en zo'n 

59% in het scenario van het ambitieuze beleid. De vermindering van de behoefte aan primaire 

energie bedraagt rond 48% respectievelijk 52% in de scenario's van het huidige en ambitieuze 

beleid. Er bestaan binnen de scenario's een aantal belangrijke drijfveren voor de CO2-uitstoot en 

besparingen op primaire energie. (1) de totale energiebehoefte en energieprestatie van 

gebouwen, (2) het aandeel van duurzame verwarming, (3) de vermindering van de CO2-

intensiteit van elektriciteitsproductie. 

 

Afbeelding 5 Uiteindelijke energiebehoefte voor ruimteverwarming, -koeling en warmwater, 2012 tot 2050, scenario's van 
huidig resp. ambitieus beleid 

 

Afbeelding 6 Vermindering van CO2-uitstoot, uiteindelijke energiebehoefte en behoefte aan primaire energie voor 
ruimteverwarming, -koeling en warmwater, 2012 tot 2050, scenario's van huidig resp. ambitieus beleid 
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2.1.4 AANBEVELINGEN 
Nederland introduceerde in 1995 energieprestatie-eisen voor gebouwen en past deze 

regelmatig aan, waarbij gekeken wordt naar onderzoek naar energie-efficiëntiemaatregelen en 

oplossingen voor duurzame en hernieuwbare verwarming, koeling en energievoorziening. De 

huidige Nederlandse bouwnorm "Energieprestatie van gebouwen" (EPG) stelt de berekening 

van de Energieprestatiecoëfficiënt als belangrijkste indicator voor de energieprestatie van 

gebouwen tot voorwaarde. Deze wordt berekend op basis van de behoefte aan primaire energie 

van het gebouw. Naleving van het minimale energieprestatie-eisen is voorwaarde voor het 

verkrijgen van de bouw- of renovatievergunning. In verschillende demonstratieprojecten zijn 

zeer energie-efficiënte gebouwen gerealiseerd, maar een officiële BENG-definitie bestaat nog 

niet. Het merendeel van deze projecten wordt plaatselijk uitgevoerd door gemeenten. 

Nederland beschikt over een nieuw Energieakkoord waarin de samenwerking geregeld is van 

verhuurders, woningbouwcorporaties en bouw- en energiebedrijven. Men heeft een nieuw 

project ontwikkeld voor sociale woningbouw ontwikkeld met een budget van 400 miljoen euro 

aan subsidies om de implementatie van efficiëntiemaatregelen veilig te stellen en te voldoen 

aan de Nederlandse doelstellingen op het gebied van energiebesparing. Tevens heeft 

Nederland de energieprestatiecoëfficiënt voor nieuwbouw vanaf 2015 aangescherpt. Bij de 

financiering voor energie-efficiëntiemaatregelingen wordt rekening gehouden met 

verschillende met succes toepaste mechanismen uit de hele wereld. Daarnaast zijn er naar 

aanleiding van door verschillende Lidstaten uitgevoerd onderzoek voorgestelde 

financieringsinstrumenten. Verschillende platformen werken aan het voorkomen van de 

opsplitsing van stimuleringsmaatregelen. Voor de sociale woningbouw werd het 

Puntensysteem ontwikkeld. Daarmee worden aan de hand van een EPC-gebaseerd 

puntenstelsel investeringen aangemoedigd. Via andere regelingen wordt de verdeling van 

kosten en baten uit energie-efficiëntiemaatregelen onderzocht, zoals bijv. duurzame huur van 

niet voor bewoning bestemde gebouwen. Het is belangrijk om de nadruk te leggen op de 

ondersteuning van kwetsbare groepen om de betaalbaarheid van brandstof voor verwarming 

veilig te stellen, en tevens aandacht te besteden aan de algemene toestand van hun woningen, 

zoals isolatie en verwarmingsbehoefte. Landelijke actie met ondersteuning van hoofdzakelijk 

publieke financiering is nodig voor meer bewustwording van energiearmoede en de bestrijding 

ervan. Op de navolgende pagina's worden aanbevelingen geschetst voor de verdere 

ontwikkeling van beleidsinstrumenten, gerangschikt naar zes verschillenden categorieën: (A) 

Wet- en regelgevingsinstrumenten, (B) economische instrumenten, (C) communicatie, (D) 

kwaliteit van de actie, (E) nieuwe ondernemingsmodellen en (F) maatschappelijke 

vraagstukken. 
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#NL-A1 - Wet- en regelgevingsinstrumenten 

Aanpak voor kostenoptimalisatie van de renovatie van het 
gebouwenbestand 

De presentatie van de resultaten van het kostenoptimalisatie-onderzoek moet in 

overeenstemming zijn met de richtlijnen van de commissie, waarin het 

energieprestatieniveau van verschillende gebouwtypes wordt beschreven. Kosten en 

besparingen zullen in de loop van de tijd wijzigen, omdat de technologie zich ontwikkelt, 

ervaringen tot lagere kosten leiden en omdat energieprijzen fluctueren, dit betekent dat 

berekeningen voor kostenoptimalisatie elke 3 tot 5 jaar herzien moeten worden.  

Kostenoptimale renovaties moeten spoedig de norm worden en alle beslissingen op het 

gebied van beleid en investeringen moeten van nu af aan gericht zijn op het bereiken van het 

volledige economische potentieel bij alle activiteiten aangaande gebouwrenovaties. 

Bovendien kunnen kosten worden verlaagd door opschaling van activiteiten, op zowel lokaal 

niveau door doelgerichte initiatieven om een grotere hoeveelheid renovatiewerkzaamheden 

binnen te halen, als op landelijk niveau door beleid en ondersteuning die door de 

renovatiestrategie opgezet wordt3.  

De presentatie van de resultaten van het kostenoptimalisatie-onderzoek moet in 

overeenstemming zijn met de richtlijnen van de commissie en elke 3 tot 5 jaar worden herzien 

Voorbeeld - De kostenefficiënte aanpak van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest presenteert, in hun renovatiestrategie op grond van 

Artikel 4 van de EED, een gedetailleerde kostenoptimalisatie-analyse. Bovendien omschrijven 

zij hierin een aantal algemene conclusies over de toepasbaarheid van bepaalde 

renovatiemaatregelen, onderverdeeld volgens architectonische/structurele maatregelen en 

technische installaties. Maatregelen zoals de isolatie van muren en daken, het vervangen van 

enkelglas voor dubbelglas, het versterken van de luchtdichtheid en de installatie van 

condensatieketels op gas, worden over het algemeen als kostenefficiënt beschouwd. Bij 

appartementencomplexen met 20 of meer units is de opwekking van warmte door een 

centrale boilerinstallatie het meest efficiënt.  

Bij kantoren is comfortventilatie een rendabele moderniseringsmaatregel indien er al een 

ventilatienetwerk met dubbele flux aanwezig is. Circulatiepompen met variabele snelheid 

voor zowel warmte als kou worden aanbevolen, evenals verlichtingsinstallaties bestaande uit 

                                                                    

3 BPIE (2014) Renovation Strategies of Selected EU Countries  

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2015/10/Renovation-Strategies-EU-BPIE-2014.pdf 
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T5-lampen, een elektronische ballast, aanwezigheidsdetectoren en het daglichtafhankelijk 

dimmen van de verlichting. PV wordt ook als kostenefficiënt beschouwd. 

 

#NL-A2 - Wet- en regelgevingsinstrumenten 

Renovaties die richting BENG-eisen moeten worden gestuurd 

Een uitgebreide renovatie op grote schaal is, ten aanzien van energie-efficiëntie, de beste 

keuze, maar dit is vaak financieel niet haalbaar. Daarom worden renovaties vaak in meerdere 

fases uitgevoerd. Dit veroorzaakt regelmatig problemen; soms worden de renovatiefasen in 

de verkeerde volgorde uitgevoerd en het kan ook zo zijn dat er weinig of geen rekening wordt 

gehouden met toekomstige beslissingen. Het zogenaamde lock-in-effect, die het bereiken 

van de 2030-2050-doelen in de weg zou kunnen staan, moet worden vermeden tijdens het 

uitvoeren van uitgebreide renovaties. Om de kans op lock-in-effecten te verminderen, 

moeten wettelijke maatregelen de minst efficiënte alternatieven (die niet voldoen aan BENG-

eisen) minder aantrekkelijk maken of verbieden.  

Voorzie gebouweigenaren en investeerders van op maat gemaakt advies volgens specifieke 

renovatiestappenplannen om lock-in effecten te voorkomen.  

Voorbeeld - 2014: “Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg” 

De Duitse deelstaat Baden-Württemberg voorziet in een individueel renovatiestappenplan 

voor gebouwen, dat pakketten met speciaal afgestemde maatregelen bevat, om een 

diepgaande energierenovatie te bereiken. Hierin worden bruikbare renovatiemaatregelen 

gebundeld, die tegelijkertijd moeten worden uitgevoerd volgens de individuele voorkeuren 

van gebouweigenaar. Het bevat de voor-en-na-vergelijking van de energiekosten en CO2-

uitstoot en een gedetailleerde beschrijving van de maatregelen, zoals voorbereidende 

maatregelen, de gewenste U-waarden, verdere bijkomende voordelen, mogelijke financiering 

en aanvullende uitleg (Pehnt et al. 2014) om het lock-in-effect te vermijden.
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Afbeelding7 : Voorbeeldpagina's van het “Sanierungsfahrplan Baden-Württemberg” 

(Pehnt et al. 2014)4 

 

                                                                    

4 https://um.baden-wuerttemberg.de/de/energie/beratung-und-foerderung/sanierungsfahrplan-bw/ 



ZEBRA2020 – D6.2: Strategieën voor de transitie van de BENG-markt op nationaal niveau 

31 

 

#NL-B1 - Economische maatregelen 

Het aanbieden van een bevoorrechte hypotheek voor energie-efficiënte 
woningen, of een reeds bestaande hypotheek met verlenging, met het oog 

op het financieren van energie-efficiënte verbeteringen 

Energiehypotheken kunnen worden aangeboden als een bevoorrechte hypotheek bij energie-

efficiënte woningen of een reeds bestaande hypotheek met verlenging, met het oog op het 

financieren van de energie-efficiënte verbeteringen. Een bank in Nederland heeft reeds 

soortgelijke duurzaamheidsaspecten geïntroduceerd in de hypotheekprocedure. Daarnaast 

wordt de rente verlaagd met 0,1 procent, bij elke verbetering van het energielabel. Dit 

mechanisme heeft een groot potentieel om zowel bestaande als toekomstige 

hypotheekafnemers hiervan te overtuigen en kan ingezet worden als strategie voor meer 

banken in Nederland.  

Banken aanmoedigen om energie-efficiënte maatregelen te ondersteunen, bijvoorbeeld 

door bevoorrechte hypotheken  

Voorbeeld – Triodos “de duurzame bank” 

In Nederland heeft Triodos, een duurzame bank die zich bezighoudt met sociale en 

milieuzaken, duurzaamheidsaspecten geïntroduceerd in het hypotheekproces en baseert de 

hoogte van de hypotheekrente deels op deze criteria. De hypotheekrente daalt met 0,1 

procent bij elke verbetering van het energielabel en woningen met energielabel A++ mogen € 

8.000 meer financiering hebben in vergelijking met reguliere woningen. 

 

#NL-B2 - Economische maatregelen 

Het stimuleren van de marktacceptatie van energieprestatiecontracten, 

door openbare gebouwen te laten renoveren binnen een ESCO-kader 

Energieprestatiecontracten (EPC) zijn een vorm van ‘creatieve financiering’ als investering 

waarbij energieverbeteringen worden bekostigd van kostenbesparingen. Onder een EPC-

regeling implementeert een externe organisatie (ESCO) een project voor energie-efficiëntie of 

een duurzaam energieproject en gebruikt hiervoor de inkomsten die worden gegenereerd door 

de kostenbesparingen, of door de geproduceerde duurzame energie, om de kosten van het 

project terug te verdienen inclusief de kosten van de investering. In principe ontvangt het 

ESCO geen betaling tenzij het project de verwachte energiebesparingen oplevert. 



ZEBRA2020 – D6.2: Strategieën voor de transitie van de BENG-markt op nationaal niveau 

32 

 

Zorgen voor stabiele en consistente financiering voor energie-efficiëntie in het algemeen en 

BENG in het bijzonder  

Voorbeeld: The National Health Service (De Nationale Gezondheidsdienst van het 

Verenigd Koninkrijk) 

The National Health Service (NHS) is één van de grootste energie-afnemers van het Verenigd 

Koninkrijk. 

The Carbon and Energy Fund (CEF) (Het Koolstof- en Energiefonds) is opgericht als een non-

profitorganisatie en is een initiatief van de NHS en is beschikbaar voor alle gekwalificeerde 

NHS-Trusts (en andere instanties binnen de gezondheidssector van het Verenigd Koninkrijk) 

om de energieprestatie van hun gebouwen te verbeteren. Het CEF is het meest gebruikte 

fonds van het Verenigd Koninkrijk die de NHS in staat stelt de doelen ten aanzien van energie-

efficiëntie en koolstof te verwezenlijken. Er is een fonds van meer dan £ 300 miljoen (€ 425 

miljoen) beschikbaar, waar elk hiervoor in aanmerking komend orgaan van de NHS aanspraak 

op kan maken. Deelnemers betalen geen kosten vooraf, omdat de investering wordt 

bekostigd door de energiebesparingen. 

 

#NL-C1 - Communicatie 

Het vergroten van de vraag naar EPC door de eindgebruiker door middel 
van informatie en voorlichting 

Om een grotere belangstelling bij de klant te kweken, is er in Nederland beleid nodig dat 

gericht is op het stimuleren van de vraag naar EPC bij de eindafnemers. Op dit gebied kunnen 

vergelijkbare projecten die in andere landen zijn uitgevoerd en daar een positief resultaat lieten 

zien, als voorbeeld genomen worden. Hiernaast is informatie en voorlichting van groot belang. 

Bij het implementeren van energiemaatregelen is er vraag nodig vanuit de kant van de 

eindgebruiker, maar als deze gebruiker niet voldoende informatie ontvangt over het potentieel 

en technische of zakelijke risico's, dan is het mogelijk dat ze sceptisch blijven tegenover het 

implementeren van dergelijke maatregelen of het investeren in energie-efficiëntie. 

Meer vraag naar EPC creëren door informatie en voorlichting  
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#NL-C2 - Communicatie 

Het promoten van demonstratieprojecten om de voordelen en 
haalbaarheid van hoogpresterende gebouwen aan te tonen 

Verschillende gemeenten in Nederland hebben gewerkt aan demonstratieprojecten, hieruit 

kan een landelijk netwerk ontstaan om van elkaar te leren en de beste praktijken met elkaar uit 

te wisselen. 

De demonstratieprojecten zijn een voorbeeld voor Europa doordat ze de haalbaarheid van een 

meer energie-efficiënt gebouwenbestand laten zien. Er is veel belangstelling van zowel 

specifieke lagen van de bevolking als van het grote publiek voor reizende 

demonstratieprojecten. 

De promotie van energie-efficiënte gebouwen. 

Voorbeeld: BEN 

De Vlaamse Architectenorganisatie (NAV) toont op een effectieve wijze nieuwe BENG-

projecten op de BEN-architectenwebsite5. BEN staat voor Bijna-EnergieNeutraal  

Een fragment van de website6:  

 

 

                                                                    

5 http://ben-architect.be/projecten/  

 

http://ben-architect.be/projecten/
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#NL-C3 – Communicatie 

Marktacceptatie van BEN-gebouwen promoten met 

voorlichtingscampagnes en gemakkelijk te begrijpen richtlijnen 

Een gebrek aan kennis en laagdrempelige informatie op verschillende niveaus is een groot 

obstakel voor de snelle marktacceptatie van BEN-gebouwen. Doeltreffende 

voorlichtingscampagnes die gericht zijn op verschillende actoren en belanghebbenden (zoals 

huiseigenaren, professionals in de bouw, de technische staf van de overheid ...) zijn nodig. 

Makkelijk te begrijpen richtlijnen kunnen deze ontwikkeling een stimulans geven. 

Het stimuleren van de vraag van de klant moet ook worden ondersteund met de verspreiding 

van informatie en voorlichting. In dit geval kunnen informatieve beurzen, workshops of 

publieksevenementen georganiseerd worden met de hulp van publieke en private actoren die 

met het onderwerp te maken hebben. 

Marktacceptatie van BEN-gebouwen promoten met voorlichtingscampagnes en gemakkelijk 

te begrijpen richtlijnen 

Voorbeeld - Richtlijnen voor toekomstige eigenaren over het bouwen van nieuwe BEN-

woningen in Vlaanderen  

De Vlaamse regio heeft een “praktische bouwgids voor jouw BEN-woning"7 gemaakt om 

toekomstige woningeigenaren te ondersteunen in het proces van voorbereidingen, ontwerp, 

uitvoering en gebruik van een BEN-woning.  

                                                                    

7http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/praktische-bouwgids-voor-jouw-ben-woning-1-
exemplaar  

http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/praktische-bouwgids-voor-jouw-ben-woning-1-exemplaar
http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/praktische-bouwgids-voor-jouw-ben-woning-1-exemplaar
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#NL-D1 – Kwaliteit van de actie 

De vraag van de eindgebruiker naar energiebesparingen stimuleren door 
het verplicht stellen van energieprestatie-inspecties 

In Nederland is het opnemen van energiebesparende maatregelen in een gebouw alleen 

verplicht voor de gebruikers/ gebouweigenaren die gaan verkopen, verhuren of renoveren 

(meer dan 25% van het vastgoed/ volledige renovatie). Daarom worden gebouweigenaren die 

niet van plan zijn om hun vastgoed aan te passen, ook niet gestimuleerd om 

energiebesparende maatregelen te nemen8.  

In 2015 ontvingen ongeveer 4,5 miljoen inwoners een tijdelijk energielabel voor hun woning8. 

De bedoeling van dit initiatief was om het belang van energiebesparende maatregelen voor 

gebouwen onder de aandacht te brengen en om gebruikers te stimuleren om de 

mogelijkheden voor energiebesparingen te onderzoeken. Deze gebruikers kunnen beginnen 

met een onderzoek naar de energieprestatie van hun woning om mogelijke maatregelen en 

financiële stimuleringsmaatregelen voor de implementatie ervan, te bekijken9. Het verplicht 

stellen van dit proces kan een effectieve manier zijn om meer gebruikers te stimuleren om het 

te ondernemen.  

                                                                    

8 Implementing EPBD Featuring Country Reports, 2016 

9 Transparense, 2015, Towards Transparent Energy Performance Contracting Markets 
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#NL-E1 – Stimuleer de markt 

Volledige inzet van ESCO's 

De verdere ontwikkeling van ESCO's  is aanbevolen, omdat de ESCO-markt in Nederland nog 

in de kinderschoenen staat. Volgens het Nationale Energie Efficiëntie Actie Plan (NEEAP) van 

2014, Nederland, wordt er verwacht dat er in de nabije toekomst op bredere schaal gebruik 

zal worden gemaakt van ESCO-diensten, omdat de werkwijze van ESCO aansluit bij de trend 

naar intensievere samenwerking. Deze marktspelers hebben veel aandacht ontvangen, 

voornamelijk door hun rol als drijvende kracht en de grote invloed op de groei van de energie-

efficiëntiesector. In de meeste ontwikkelde markten neemt de ESCO de kosten voor de 

apparatuur, vervanging en verbouwing op zich door middel van een energieprestatiecontract 

(EPC). De betaling bestaat uit een percentage van de energiebesparingen, zoals bepaald in 

het EPC. Terwijl ESCO's gericht zijn op het wegnemen van financiële belemmeringen voor de 

eindgebruiker, hebben zij voor zichzelf als onderneming én voor de projecten die zij uitvoeren, 

ook financiering nodig. 

Stimuleer de inzet van ESCO's om financiële belemmeringen weg te nemen 

 

#NL-E2 – Stimuleer de markt 

Het oprichten van non-profit ESCO's met lager winstoogmerk 

ESCO is moeilijk te bereiken wanneer er hoge winsteisen en commerciële stimulansen zijn. Er 

moeten daarom ESCO's worden opgericht met een lager winst10oogmerk. 

Ondersteun de oprichting van non-profit ESCO's  

Voorbeeld - Aberdeen Heat and Power 

Aberdeen Heat and Power (AHP), een onafhankelijke leverancier van energiediensten (ESCo), 

werd in 2002 opgericht en biedt tarieven die gebaseerd zijn op de kosten in plaats van op de 

marktwerking.”11 

                                                                    

10 NeZeR, 2016, Report on Successful Business models for NZEBR 

11 http://www.heatandthecity.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/168245/Abd_En_Pol_Proof.pdf  

http://www.heatandthecity.org.uk/__data/assets/pdf_file/0008/168245/Abd_En_Pol_Proof.pdf
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“Aberdeen Heat & Power werd opgericht met als specifiek doel het verlichten van 

energiearmoede en het verminderen van de CO2-voetafdruk door middel van de installatie 

van energie-efficiënte verwarmingsinstallaties in woningen. Het doel was om de bestaande 

dure en inefficiënte elektrische verwarmingsinstallaties te vervangen voor betaalbare en 

controleerbare systemen. In woningcomplexen met meerdere verdiepingen werd dit behaald 

door de installatie van een leidingsysteem naar alle appartementen12 

 

#NL-F1 – Maatschappelijke vraagstukken 

Toewijzing van overheidsbegrotingen van inkomens- en 
verwarmingssubsidies naar effectieve renovatiemaatregelen 

Energiearmoede kan gekoppeld zijn aan een laag inkomen, hoge energiekosten en energie-

inefficiënte woningen en kan worden tegengegaan door een inkomensverhoging, regulatie 

van de brandstofprijzen en energiebesparende verbeteringen in gebouwen. De energiekosten 

groeien harder dan het gezinsinkomen. Daarom kunnen energiesubsidies en directe financiële 

steun voor huishoudelijke verwarming niet zorgen voor een duurzame oplossing voor het 

energiearmoedeprobleem. Deze maatregelen vereisen een permanente toekenning van 

overheidsbegroting zonder dat het meerwaarde of de economische groei genereert. De 

voortdurende uitgave van overheidsbegrotingen houdt alleen maar de status quo in stand. 

Grootse energie-renovatiemaatregelen van energie-arme woningen kunnen dé oplossing 

vormen voor de energiearmoede op de lange termijn. Deze maatregelen pakken de wortel 

van het probleem aan en leiden tot lagere energiekosten en/of verbeterd warmtecomfort in 

woningen. Bovendien kan de toepassing van energie-efficiënte maatregelen, 

werkgelegenheid creëren of het behoud van banen verzekeren, ziekte verminderen, arme 

wijken opknappen en daarmee een bijdrage leveren aan de sociale integratie. Resultaten van 

uitgevoerde energie-renovatieplannen die gericht waren op energiearmoede in een aantal 

EU-landen, laten de genoemde positieve effecten zien.13 

Wijs het geld van tijdelijke subsidies toe aan duurzame energie-efficiënte maatregelen 

Voorbeeld: Ierland - The Warmer Homes Scheme 

The Warmer Homes Scheme  is “een belangrijke pijler van de strategie van de Ierse regering om 

de betaalbaarheid van energie aan te pakken”. Dit plan - dat bekend staat als het 'Better 

                                                                    

12 http://www.vibes.org.uk/winners-stories/2015/aberdeen-heat-and-power/  

13 BPIE. (2014). Alleviating Fuel Poverty. Te vinden op: http://bpie.eu/publication/alleviating-fuel-poverty-
in-the-eu/ 

http://www.vibes.org.uk/winners-stories/2015/aberdeen-heat-and-power/
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Energy Warmer Homes'-plan – richt zich op kwetsbare en energie-arme huishoudens en geeft 

advies en financiële middelen voor het realiseren van energie-efficiënte maatregelen. Het plan 

wordt geleid door de Sustainable Energy Authority of Ireland (SEAI) en ook lokale 

maatschappelijke organisaties worden erbij betrokken. De energie-efficiëntie ingrepen 

worden volledig gefinancierd vanuit de regeling en omvat maatregelen zoals: zolderisolatie, 

tochtbestrijding, energie-efficiënte verlichting en spouwmuurisolatie. 

 

#NL-F2 – Maatschappelijke vraagstukken 

Noodzaak van een langetermijnstrategie voor de verlichting van 

energiearmoede op landelijk niveau 

Door te investeren in het verlichten van energiearmoede, kunnen tegelijkertijd armoede en 

sociale problemen aangepakt worden, de economie worden gestimuleerd en banen worden 

gecreëerd. Om dit complexe probleem aan te pakken, is er een uitgebreide en systematische 

aanpak nodig. 

Energiearmoede is een algemeen voorkomend probleem in de meeste EU-lidstaten. Hoewel 

we in sommige delen van Nederland wel pilot-projecten hebben om energiearmoede aan te 

pakken, is het nodig dat de maatregelen landelijk worden ingevoerd om de beste praktijken te 

verkrijgen en een gezamenlijke aanpak voor de EU te ontwikkelen. 

Volgens de standaarddefinitie van het minimuminkomen krijgen huishoudens te maken met 

energiearmoede als de energie-uitgaven hoger zijn dan 10% van het huishoudinkomen. 

Volgens deze definitie leven ongeveer 750.000 huishoudens in energiearmoede, wat 

gelijkstaat aan ongeveer 10% van alle huishoudens in Nederland15. 

Implementeer een langetermijnstrategie om energiearmoede uit te bannen. 

 

#NL-F3 – Maatschappelijke vraagstukken 

De toewijzing van een hoger percentage van de EU-financiën om energie-
efficiënte maatregelen te realiseren bij kwetsbare huishoudens 

Case studies van EU-lidstaten waarbij maatregelen tegen energiearmoede werden 

gefinancierd, laten zien dat - zelfs wanneer energie-efficiënte maatregelen de meest 

duurzame oplossing blijken te zijn voor het energiearmoedeprobleem - ze minder financiering 

ontvangen dan steunregelingen voor inkomens en brandstofprijzen. Een BPIE-onderzoek 

analyseert de Europese Cohesiebeleidfondsen voor de periode van 2007-2013 en 2014-2020 
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en toont aan dat een groot gedeelte, meer dan de vorige periode, van het 

Cohesiebeleidsbudget van 2014-2020 kan worden gebruikt voor energie-efficiënte 

maatregelen. Daarom mogen alle drie de financiële instrumenten van het Cohesiebeleid de 

energierenovatie van gebouwen, en in het bijzonder maatregelen die ten goede komen aan 

energiekwetsbare en -arme afnemers, ondersteunen. 

Gebruik EU-middelen om energie-efficiënte maatregelen te realiseren bij kwetsbare 

huishoudens 

Voorbeeld - Frankrijk – Renovatieprogramma van 800.000 sociale huurwoningen 

Om de sociale cohesie te ondersteunen en te reageren op de economische crisis, werd in 2009 

de regeling van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) gewijzigd, en werd 

toegestaan dat tot 4% van de nationale EFRO-middelen geïnvesteerd kon worden in energie-

efficiënte verbeteringen bij bestaande woningen in alle lidstaten. Frankrijk heeft € 320 miljoen 

toegewezen aan het EFRO voor de renovatie van 800.000 sociale woningen met een lage 

energieprestatie tot 2020 (wet Grenelle). Een groot aantal regio's heeft al vóór maart 2011 het 

gehele EFRO-aandeel in het programma geïnvesteerd en heeft extra middelen ter beschikking 

gesteld voor het oorspronkelijke EFRO. 

 

#NL-F4 – Maatschappelijke vraagstukken 

Definieer "energiearmoede" expliciet en zet controlemechanismen op 

Energiearmoede is een groot probleem voor Europa, want 50 tot 125 miljoen mensen kunnen 

zich geen goed thermisch comfort binnenshuis veroorloven. Ondanks het feit dat er geen 

gemeenschappelijke definitie bestaat, worden de het belang van het probleem en de ernstige 

gevolgen voor de gezondheid ten gevolge van energiearmoede alom erkend. Energiearmoede 

is nog steeds "de kleine broer" van economische en ecologische aspecten van nieuwbouw en 

gebouwenrenovatie. 

Slechts vier Europese landen (Frankrijk, Ierland, Slowakije en het Verenigd Koninkrijk) 

beschikken over een officiële definitie van energiearmoede. 

Betere gegevens kunnen leiden tot een beter begrip van deze maatschappelijke uitdaging. 

Daardoor zou tevens de effectiviteit van strategieën voor de aanpak van energiearmoede 

beoordeeld kunnen worden.Gegevens voor energiearmoede zouden in heel Europa 

opgeschaald en gestandaardiseerd moeten worden. 

Richt een kader in voor kwalitatieve gegevens van energiearmoede, met inbegrip van een 

controlemechanisme 
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Proefprojecten: De Ierse Actie voor Energie 

De Ierse Actie voor Energie heeft in samenwerking met het EU-project Episcope een EPC-

mapping-tool ontwikkeld. Op de interactieve kaart van Dublin worden verschillende 

kenmerken van gebouwen (zoals indicatoren van energiearmoede) van verschillende wijken 

weergegeven. De gegevens worden voor vastgelegde grenzen verzameld, te weten kleine 

gebieden en electorale spreiding. Kleine gebieden omvatten 50-200 woningen en electorale 

spreiding omsluit clusters van kleine gebieden.14 Dankzij dit kaartaanzicht zijn lokale 

beleidsvorming en de ontwikkeling van strategieën voor de bestrijding van energiearmoede 

door middel van een aanpak op wijkniveau mogelijk. 

 

 

#NL-F5 – Maatschappelijke vraagstukken 

Herstel van arme wijken mogelijk maken 

De verlaging van de energierekening is in feite niet noodzakelijkerwijs het belangrijkste 

voordeel van de renovatie van slechte woningen. Zelfs wanneer de energiekosten op 

hetzelfde niveau gehandhaafd blijven, gaan de bewoners er aanzienlijk op vooruit; door de 

beschikbaarheid van een groter thermisch comfort binnenshuis worden de bijbehorende 

ziektes of voortijdig overlijden ten gevolge van het effect van lage temperaturen voorkomen.  

Daarom worden de voordelen op maatschappelijk niveau waargenomen, doordat de noodzaak 

van medische hulp teruggebracht wordt en de burgers tegelijkertijd gezonder zijn en meer 

kunnen bijdragen aan persoonlijk en maatschappelijk welzijn. De energierenovatie van arme 

                                                                    

14 http://energyaction-static.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/index.html  

http://energyaction-static.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com/index.html
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wijken kan, niet op de laatste plaats, voor mensen die aan de rand van de maatschappij leven 

een belangrijk signaal van sociale integratie afgeven. 

Onderzoek in Nederland richt zich op de doelgroepen van energiearmoede en een definitie van 

de werkelijke problemen. Daarnaast is een aantal banken bereid om monetaire of niet-

monetaire stimuleringsmaatregelen te bieden aan gebruikers die in energiearmoede leven, 

zoals informatie en voorlichting over hoe energie in het huishouden efficiënter gebruikt kan 

worden15. 

 

                                                                    

15 Energiearmoede – Instrumenten en benaderingen in Nederland 
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