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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
“Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving
in de Benelux en aangrenzende gebieden”
Centrale overheden: de ministers, bevoegd voor stedelijk beleid en/of stadsontwikkeling en/of
stadsvernieuwing en/of energie-efficiëntie in de Benelux-landen en aangrenzende gebieden;
Lokale overheden: de burgemeesters of schepenen/wethouders van steden en gemeenten in de
Benelux-landen en aangrenzende gebieden.

GELET OP
1. de afspraken die op Europees niveau zijn gemaakt om de uitstoot van CO2 te verminderen en om
energie te besparen zoals:
a. de herziene Europese Richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen (2010/31/EU) van
19 mei 2010;
b. de Europese Richtlijn Energie-efficiëntie (2012/27/EU) van 25 oktober 2012;
c. d
 e Europese groeistrategie en de daarin vervatte 20/20/20 doelstellingen op vlak van
de reductie van de broeikasgasuitstoot, het aandeel energieproductie uit hernieuwbare
energiebronnen en een verbetering van de energie-efficiëntie;
d. de strategische verkenning van mogelijke maatregelen om de energie-efficiëntie te vergroten
zoals vastgelegd in het ‘Energy Efficiency Action Plan’ van de Europese Commissie zoals
gepubliceerd in maart 2011;
e. het geheel van acties en besluiten van de Europese Commissie, de Ministerraad van de
Europese Unie en het Europees Parlement gericht op het verbeteren van de energie-efficiëntie
in de bestaande woningvoorraad;
2. het Burgemeestersconvenant, gelanceerd door de Europese Commissie na de goedkeuring in 2008
van het klimaat- en energiepakket van de EU, om de inspanningen van lokale overheden bij de
uitvoering van duurzaam energiebeleid te onderschrijven en ondersteunen;
3. het Verdrag tot herziening van het op 3 februari 1958 gesloten Verdrag tot instelling van de Benelux
Economische Unie en het Gemeenschappelijk Werkprogramma 2013-2016, zoals uitgewerkt in
jaarplannen;
4. de conclusies van het internationaal vergelijkend onderzoek1 en de daaraan verbonden
Expertbijeenkomst (van 24 januari 2013) met betrokkenheid van centrale en lokale overheden van
de Benelux en Noordrijn-Westfalen.

1 “Energie-efficiëntie in de gebouwde omgeving binnen de Benelux en in Noordrijn-Westfalen” (2013).
Dit rapport is tot stand gekomen dankzij de inzet en ondersteuning van European Urban Knowledge and Network,
het Secretariaat-Generaal Benelux, het Kenniscentrum Vlaamse Steden en de Vlaamse Overheid (Agentschap voor
Binnenlands Bestuur).
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IN OVERWEGING DAT
1. er grote uitdagingen blijven bestaan om bestaande woningen energiezuiniger te maken. De
gebouwde omgeving en woningsector bieden kansen om op grote schaal energie te besparen,
daarmee een kwaliteitsverbetering van de woningen te creëren en de lokale werkgelegenheid in
de bouwsector te stimuleren. Woningen hebben een levensduur van meerdere decennia en per
jaar wordt slechts een fractie van de huizen (gedeeltelijk of volledig) gerenoveerd. Om woningen
op grotere schaal energetisch te verbeteren, is een brede gezamenlijke aanpak van belang. Deze
aanpak omvat samenwerking van de centrale en lokale overheden met burgers en bewoners,
banken, ambachtelijke bedrijven, (lokale) bedrijfsleven, de wetenschap, de onderwijssector en met
‘woningbouwcorporaties’ en de ‘Sociale Huisvestingsmaatschappijen’;
2. een verhoging van het energetische renovatietempo van het huidige aanbod op de particuliere
en publieke woningmarkt is nodig om een reductie van 20% energiegebruik in 2020 te realiseren
overeenkomstig de verwachtingen van 2007;
3. eigenaars, bewoners van woningen en vastgoedbeheerders nog onvoldoende bewust zijn van
de nadelige gevolgen van een te hoog energiegebruik en de mogelijkheden om dit gebruik
te verminderen maar vooral nog onvoldoende in actie komen voor het treffen van duurzame
renovaties van hun woningbezit;
4. het lokale bedrijfsleven en de ambachtelijke bedrijven nog over onvoldoende kennis en capaciteit
beschikken om op grotere schaal energiebesparende renovaties uit te voeren;
5. stabiel en innovatief beleid van centrale en lokale overheden gericht op de langere termijn, een
stimulerende werking heeft op de capaciteitsontwikkeling van het bedrijfsleven en de mobilisering
van openbare en particuliere investeringsmiddelen;
6. het vraagstuk van toegang tot energie en energiearmoede een nog onlosmakelijk bestanddeel is
geworden van ons maatschappelijk en in het bijzonder stedelijk beleid.

AMBIËREN
1. om in de periode 2013-2016 een significante impuls te geven aan de energietransitie binnen de
Benelux en in aangrenzende gebieden, wat noodzakelijk is voor het concurrentievermogen en
de duurzaamheid (te bereiken evenwicht tussen ecologische, economische en maatschappelijke
aspecten);
2. een wezenlijke bijdrage te leveren aan het terugdringen van CO2 uitstoot en het energiegebruik door
de energie-efficiëntie van de bestaande woningvoorraad te verbeteren;
3. een impuls te geven voor investeringen in de economie, het creëren van werkgelegenheid en het
verlagen van woonlasten en exploitatiekosten en het verbeteren van de woningkwaliteit, met
inbegrip van de luchtkwaliteit in woningen;
4. randvoorwaarden te creëren die de transformatie naar energie-efficiënte of energieneutrale
gebouwen op grotere schaal ondersteunen.

BESLUITEN
1. kennisdeling en samenwerking te stimuleren door met name:
1.1. actief kennis te delen en samenwerkingsverbanden te stimuleren tussen lokale overheden
onderling en met centrale overheden in de Benelux en Noordrijn-Westfalen en aangrenzende
regio’s om meer informatie te verkrijgen over de verhoging van de effectiviteit van de maatregelen
met betrekking tot de energetische renovatie en hoe deze te optimaliseren en te evalueren. In
dat verband verdient een adequate combinatie van “push and pull” maatregelen, instrumenten
ter bestrijding van energiearmoede en verschillende aanpakken volgens specifieke doelgroepen
bijzondere aandacht;
1.2. het huidige URBI/EN samenwerkingsverband tussen lokale en centrale overheden in de Benelux
en aangrenzende gebieden verder inhoudelijk te ondersteunen (voor de ondertekende partijen
kostenneutraal). Een van de concrete instrumenten is een webbased matrix die een interactief
overzicht geeft van beleidsmaatregelen en initiatieven op centraal en lokaal niveau. Het Benelux
Secretariaat-Generaal wordt verzocht om de coördinatie van dit platform op zich te nemen en de
benodigde personele middelen ter beschikking te stellen.

2. het bewustzijn ten aanzien van energie-efficiënte te vergroten door met name:
2.1. te wijzen op de mogelijkheden van energiezuinig gedrag;
2.2. alle gebouwen of gebouwunits die worden gebouwd, verkocht of aan een nieuwe huurder
verhuurd, een energiecertificaat geven en het in een register plaatsen;
2.3. het gebruik van innovatieve technologieën gericht op energiebesparing aan te moedigen;
2.4. specifieke aandacht te geven aan kwetsbare maatschappelijke groepen en huurders, met name
door efficiënte energetische renovaties ook voor deze groepen toegankelijk te maken, rekening
houdend met hun behoeften;
2.5. het opzetten van lokale energieloketten en/of netwerken waar particulieren terecht kunnen voor
maatwerkadvies over technische vragen en/of financiering;
2.6. het integreren van lokale initiatieven in bewustwordingscampagnes;
2.7. het volgen van een doelgroepgerichte aanpak (bijv. toegankelijkheid, duurzaamheid, gezondheid).

3. een breder aanbod van financiële instrumenten te verkennen door met name:
3.1. in samenwerking met relevante partners (zoals banken, overheden, bedrijven, ambachtslieden)
ondersteuning te verlenen aan een verdere ontwikkeling van op de verschillende maatschappelijke
groepen toegesneden financiële instrumenten ter financiering van energiebesparende
maatregelen, zoals revolverende/rollende fondsen;
3.2. een ondernemersklimaat te ontwikkelen dat aan de banksector en andere investeerders
perspectieven biedt via helder en duurzaam beleid op het gebied van energie-efficiëntie in de
gebouwde stedelijke omgeving;
3.3. de uitwisseling te bevorderen van informatie en ervaringen over financiële en fiscale
voorzieningen op nationaal niveau (bijv.: met ESCo’s Energy Service Companies; oprichting van
een fonds; mogelijkheden op Europees niveau; invoering van fiscale maatregelen; opheffing van
wettelijke obstakels).

6

4. capaciteitsontwikkeling bij het lokale bedrijfsleven en de ambachtelijke bedrijven te
stimuleren zodat:
4.1. er op een meer innovatieve manier wordt gewerkt en er een beter en breder dienstenaanbod
komt gericht op energetische renovaties in de bestaande woningvoorraad;
4.2. bedrijven die nieuwe materialen en technologieën installeren hun personeel ad hoc kunnen
opleiden zodat de investeringen zo rendabel en doeltreffend mogelijk zijn;
4.3. netwerken tussen gespecialiseerde bedrijven opgezet kunnen worden die in het kader van
eenzelfde efficiënte energetische renovatie aan de slag zijn.

5. schaalvergroting van energie-efficiënte maatregelen actief na te streven door met name:
5.1. een consistent beleid te voeren, dat gericht is op het verhogen van het renovatietempo;
5.2. een impuls te geven aan energiecertificaten voor bestaande gebouwen evenals kwaliteitsgaranties
voor (gedeeltelijk of volledig) gerenoveerde gebouwen en als marketinginstrument op de
vastgoedmarkt;
5.3. lokale pilootprojecten mogelijk te maken, waar mogelijk met behulp van innovatieve financiële
instrumenten.

6. stimuleren van de cross-sectorale samenwerking door met name:
6.1. de uitvoering als gedeelde verantwoordelijkheid door de lokale overheid en de andere betrokken
actoren (inwoners, werknemers, werkgevers, enz.) te laten oppakken;
6.2. het stimuleren van coöperatieven als alternatieve vorm om investeringen uit te lokken;
6.3. samenwerking met alle betrokken actoren, onder andere bouwcorporaties of soortgelijke
groeperingen in de bouw op het gebied van energetische renovaties van woningen uit te breiden;
6.4. de mogelijkheden van aan te besteden acties voor de particuliere woningmarkt in gezamenlijk
verband te verkennen en, indien mogelijk en wenselijk, Europese steun te verwerven voor
proefprojecten op dit gebied.

7. stimuleren van Europese samenwerking tussen centrale en lokale overheden op het
gebied van energie-efficiëntie door met name:
7.1. het Benelux Secretariaat-Generaal te verzoeken om in het kader van het URBISCOOP-programma
als facilitator op te treden;
7.2. bijzondere aandacht te geven aan de kansen voor (pilot)projectmatige samenwerking in het
kader van Europese subsidies in het algemeen, met focus op de nieuwe programmaperiode voor
Europese fondsen 2014-2020;
7.3. bij de Europese Commissie ervoor te pleiten dat de betreffende fondsen en programma’s ook
toegankelijk zijn voor kleine en middelgrote organisaties en steden of gemeenten. Meer in het
bijzonder wordt gedoeld op de vakinhoudelijke en financiële ondersteuning voor een succesvolle
indiening van aanvragen en de belemmeringen i.v.m. de hoogte van het eigen aandeel en de
personele middelen in het huidige economische klimaat.
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