
 

Factsheet 5.1 
 

Beleidsdoelen en programma’s voor 
duurzaamheid 

 
 
Welke doelen stelt de Europese Unie? 
Het beleid van de Europese Unie (zoals vastgelegd in 2008) ziet er als volgt uit. In 2020 
moet (vergeleken met 2005):  

 het energieverbruik in de lidstaten met 20% zijn verminderd; 
 de uitstoot van broeikasgassen binnen de EU met 20% zijn verminderd; 
 het aandeel van hernieuwbare (duurzame) energiebronnen binnen de EU 

gegroeid zijn naar minstens 20% van het totale energiegebruik. (Deze 
doelstelling geldt voor de gehele EU; elke lidstaat heeft zijn eigen doel.)  

 
Wat zijn de doelen van de Nederlandse overheid? 
Het huidige (demissionaire) kabinet Rutte conformeert zich aan een deel van de 
Europese doelen. De Nederlandse doelen voor 2020 zijn:  

 een 20% CO2-reductie;  
 een aandeel van 14% duurzame opgewekte energie in het totale Nederlandse 

energieverbruik. 
 
Wat zijn de specifieke doelen van het Lenteakkoord?  
In het geactualiseerde Lenteakkoord (convenant voor de nieuwbouw) van 28 mei 2012 
hebben het ministerie van BZK, Bouwend Nederland, Neprom en NVB afspraken vast-
gelegd over energieverbruik in nieuwbouwwoningen en commercieel vastgoed. Voor 
nieuwbouwwoningen gaat het om de volgende doelen:  

 vanaf 2015 zijn nieuw te bouwen woningen 50% zuiniger dan volgens de eisen 
van 2007; 

 de partijen zetten zich in om vanaf 2020 energieneutraal te bouwen. 
Volgens de partijen zijn de maatregelen om nieuw te bouwen woningen in 2011 25% 
zuiniger te maken dan de eisen van 2007 uitgevoerd. 
 
Wat zijn de doelen voor de bestaande bouw (Meer-met-Minder)? 
De Meer-Met-Minder-aanpak is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van BZK, 
Aedes, Bouwend Nederland, UNETO-VNI, EnergieNed en VME. Zij hebben afgesproken 
dat in 2020 2,4 miljoen bestaande gebouwen 30% energiezuiniger moeten zijn. Meer-
Met-Minder richt haar aanpak op drie hoofddoelgroepen: woningbouwcorporaties, 
particuliere woningeigenaren en de eigenaren van utiliteitsgebouwen. 
 
Welke doelen stelt het Convenant Energiebesparing Corporatiesector? 
Het vernieuwde convenant Energiebesparing Corporatiesector is op 28 juni 2012 vast-
gesteld door het ministerie van BZK, Aedes, De Woonbond en Vastgoedbelang. In het 
convenant worden de volgende besparingsdoelen genoemd:  

 In 2020 moet de totale huurwoningenvoorraad ten minste een gemiddelde 
Energie‐Index van 1,25 (gemiddeld energielabel B) bereiken. Dat komt overeen 

met een besparing op het gebouwgebonden energieverbruik van bestaande 
corporatiewoningen van 33% in de periode 2008 tot en met 2020. Deze 
ambitie betreft het gebouw‐ en installatiegebonden energiegebruik voor met 

name ruimteverwarming, warm tapwater en ventilatie. 
 Vastgoed Belang beoogt de realisatie van een verbetering van de woningvoor-

raad van haar leden, wat leidt tot een woningvoorraad waarvan in 2020 80% 
label C of beter heeft. 

 
 
 



 

Wat weten we van de doelen van de WK2020-corporaties? 
Naast het onderschrijven van het corporatieconvenant hebben corporaties voor hun 
voorraad eigen doelstellingen geformuleerd. Er zijn grote variaties in formulering van 
ambities voor de bestaande bouw, zoals.  

 20% CO2-reductie, 25% CO2-reductie;  
 x-aantal labelstappen per jaar, E-, F- en G-labels zijn weggewerkt in jaar x 

(formulering van het doel in labelstappen is de grootste gemene deler bij de 
corporaties);  

 peiljaar nulmeting varieert: 2007, 2008, 1-1-2009 tot ‘nog vast te stellen in 2010’; 
 als beleidshorizon wordt 2018 het meest genoemd.  

 
Meer weten? 
Zie Factsheet 5.3 “Landelijke monitor energielabels corporatiewoningen” en Factsheet 5.4 
“EPBD en energielabels in Europa” (http://www.wk2020.nl/pages/projecten5log.php). 
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