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SAVE AGE en de herziening van de Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) 

 

 

De Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen (EPBD; 2002/91/EC) is de afgelopen jaren een belangrijke drijfveer geweest 

voor het vaststellen van normen voor de energieprestatie van gebouwen en de bijbehorende certificering. Bepaalde tekortkomingen in de 

richtlijn hebben echter geleid tot een herziene versie (2010/31/EU) die de effectiviteit en helderheid van de richtlijn moeten vergroten. 

De gebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 40% van energieverbruik binnen Europa en veroorzaakt 36% van de CO2 

uitstoot. Tegelijkertijd ligt hier nog steeds een belangrijk onbenut potentieel voor kosteneffectieve energiebesparing. De verwachting is dat 

de EPBD herziening binnen de EU een besparing van 11% op het eindverbruik van energie zal opleveren. 

 

Belangrijkste maatregelen in de herziening: 

 Het vervallen van de ondergrens van 1000 m2 vloeroppervlak voor “grote renovaties”, met als effect dat ook kleinere gebouwen 

gestimuleerd worden om goede voorbeelden van energie efficiency na te volgen; 

 De verplichting om nationale plannen op te stellen waarin maatregelen (ook van financiële aard) en doelstellingen worden 

voorgesteld om het aantal lage/nul energie gebouwen te laten toenemen. Dit betekent dat nieuwe gebouwen vanaf 2020 vrijwel 

geen energie meer mogen verbruiken. 

 Het opstellen van een geïntegreerde methode voor het vaststellen van de energieprestatie. (N.B.: Save Age werkt aan een 

methode om het energiegebruik van gebouwen voor ouderenzorg te benchmarken) 

 Het vaststellen door de EC van een “methode voor het berekenen van kosteneffectieve niveaus voor minimum prestatie-eisen 

voor gebouwen of gebouwdelen”. In deze rekenmethode zal onderscheid gemaakt worden tussen bestaande bouw en 
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nieuwbouw en tussen gebouwtypes. Save Age zal behulpzaam zijn bij het energetisch karakteriseren van gebouwen voor 

ouderenzorg en het identificeren van de beste oplossingen met lage kosten over de levensduur. 

 Een meer strikte procedure voor het uitgeven van energielabels. Gebouwen die een vloeroppervlak hebben van meer dan 500 m
2
 

( 250 m
2
 na 2015) en die regelmatig door publiek bezocht worden, zullen verplicht worden om het energielabel te verkrijgen en 

op een duidelijk zichtbare plek op te hangen. Deze verplichting zal dus ook gebouwen voor ouderenzorg betreffen. 

 Het uitvoeren van regelmatige controles, door onafhankelijke experts, van gebouwinstallaties en het vaststellen van sancties 

wanneer dit niet gebeurt. Lidstaten moeten eisen opstellen ten aanzien van energetische prestatie van gebouwinstallaties, te 

weten: 

o Verwarmingsinstallaties (regelmatige controle bij installaties groter dan 20 kW) 

o Air conditioning installaties (regelmatige controle bij installaties groter dan 12 kW) 

o Grote luchtverversingsinstallaties 

Lidstaten hebben tot juli 2012 de tijd om de herziening om te zetten in nationale wetgeving. Ieder verschil van meer dan 15% tussen de 
geldende eisen en de kosten-optimale eisen zullen door de lidstaten verantwoord moeten worden tegenover de Europese Commissie. 
Tegen die tijd zal ook Save Age een verzameling van  goede voorbeelden en richtlijnen beschikbaar hebben om oudereninstellingen te 
helpen bij het besparen van energie.  
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