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Hoe kan men de energiereke-

ning van zijn appartement of 

woning verminderen? Hoe goed 

zijn onze gebouwen in verge-

lijking met andere? Hoe kan 

men de energie-efficiëntie van 

een gebouw berekenen? Hoe 

doet men dit in Italië?

Wie kan een energiecertificaat 

afgeven? Is de inspectie van 

boilers verplicht in alle Euro-

pese landen? Bestaan hiervoor 

normen? Hoe zou men stadsve-

rwarming met elektrische ve-

rwarming kunnen vergelijken? 

Hoe doet men dit in Zweden? 

Hoe garanderen we een goed 

binnenklimaat? Dient men de 

energieprestatie van bestaan-

de gebouwen te verbeteren? Wat 

zeggen de eisen in Frankrijk?

Hoe gedetailleerd zou de ins-

pectie van airconditioningsys-

temen moeten zijn? Hoe dikwijls 

zou een dergelijke inspectie 

uitgevoerd moe-
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Een gemiddeld 
Europees huishouden 
zou, afhankelijk van 
hun energieverbruik, 
de jaarlijkse 
energiekosten met 
€ 200-1000 kunnen 
verminderen.    

Energie-efficiëntie 
verbetert en 
stimuleert de 
werkgelegenheid
De EU zou minstens 
20% van zijn huidige 
energieverbruik 
kunnen besparen, 
wat overeenstemt 
met €60 miljard per 
jaar. Voorts zou de 
verwezenlijking hiervan 
kunnen leiden tot 
een miljoen nieuwe 
banen in Europa, 
waarvan vele ten 
behoeve van diensten 
van hooggeschoolde 
experts om de 
energie-efficiëntie 
in gebouwen te 
verbeteren.

De Europese 
Commissie voorziet 

de lidstaten van 
de noodzakelijke 

hulpmiddelen

Geschat wordt 
dat door de 

implementatie van 
de Energieprestatie 
Richtlijn (2002/91/

EC) jaarlijks 40 
Mtoe bespaard zal 

worden.

Ongeveer 
30 Europese 

normbladen (CEN) 
worden ontwikkeld 

om de implementatie 
van de EPBD te 

vergemakkelijken.

> Het energieverbruik in gebouwen verminderen zonder 
dat het binnenklimaat verslechtert is de belangrijkste 
uitdaging voor Europa. De implementatie van de 
Energieprestatierichtlijn levert Europa de nodige 
instrumenten.

> Het EPBD Buildings Platform is een informatiedienst om 
de implementatie van de Europese richtlijn te bevorderen. 
Het platform is nuttig voor adviseurs, deskundigen in 
energieagentschappen, beroepsorganisaties en de nationale 
beleidsverantwoordelijken in de 25 lidstaten plus Bulgarije 
en Roemenië.  

> Het doel is om de EPBD-implementatie te steunen door:

> Het opstellen van mechanismen voor de 
informatieoverdracht tussen alle betrokken partijen;

> Het helpen implementeren van de Europese richtlijn 
door specifieke acties en het coördineren van de 
activiteiten van de verschillende actoren;

> Het verstrekken van informatie en hulpmiddelen 
teneinde de Commissie en de lidstaten te 
ondersteunen in de opvolging en de evaluatie van de 
impact van de richtlijn.
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Het bestuderen 
van de beste 

voorbeelden helpt 
iedereen

Europa is rijk aan 
cultuur, gevarieerd 
in klimaat en heeft 
sterke tradities in 

de bouwwereld. De 
lidstaten hebben 

verschillende 
strategieën om de 
energie-efficiëntie 

te verbeteren. 
Onroerend goed 
eigenaren zullen 

binnen de industrie 
naar de meest 

rendabele oplossingen 
zoeken.  Wij kunnen 

veel van elkaar leren. 
Het uitwisselen 

van informatie over 
energie-efficiënte 
verbeteringen, zal 

ons allen helpen om 
de meest geschikte 

oplossingen te 
vinden om geld, 

energiebronnen en 
het milieu te sparen. 

 

 

>De informatiedienst van het project omvat:

> Een dynamische website (www.buildingsplatform.
eu) inclusief helpdesk met relevante informatie voor 
verschillende doeleinden en gebruikers (Europese 
Commissie, lidstaten, professionals,...);

> Een maandelijkse elektronische nieuwsbrief die gebaseerd 
is op de meest recente informatie van de website en die per 
e-mail wordt verspreid; 

> Beknopte (4-8 pagina’s) informatieve rapporten die een 
overzicht geven van de status van de normalisatie, de SAVE-
projecten, de EPBD-implementatie (per onderwerp en per 
land), syntheses van belangrijke conferenties en rapporten 
betreffende specifieke onderwerpen. Deze zijn beschikbaar  
in verschillende talen.

>De informatiedienst omvat het opzetten van databanken met 
informatie over bijvoorbeeld de belangrijkste publicaties, normen 
en aanverwante informatie, softwareprogramma’s en activiteiten-
kalender. Deze databanken zijn voor iedereen toegankelijk via de 
website. Van normen en andere beschermde publicaties, zullen 
samenvattingen worden gemaakt met hyperlinks naar de adressen 
waar ze verkregen kunnen worden.

> Het EPBD Buildings Platform werkt samen met andere 
belangrijke communautaire initiatieven zoals ManagEnergy, de 
EU Sustainable Energy Europe Campaign en andere belangrijke 
Europese acties en gesubsidieerde projecten, evenals Europese 
conferenties.
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