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Samenvatting 
I Geconfronteerd met de uitdaging om de klimaatverandering te beperken, zijn de EU-
staats- en regeringsleiders overeengekomen om het geraamde energieverbruik van de 
EU-lidstaten tegen 2020 met 20 % en tegen 2030 met 32,5 % te verminderen. De 
energie-efficiëntie van gebouwen verbeteren is van essentieel belang om deze 
streefdoelen te behalen. Gebouwen vormen de grootste energieverbruikers en bieden 
de meeste mogelijkheden om energie te besparen.  

II Uit de meest recente beoordeling van de door de lidstaten gemaakte voortgang op 
weg naar de energie-efficiëntiestreefcijfers blijkt dat het EU-streefcijfer voor 2020 
waarschijnlijk niet wordt gehaald, aangezien het energieverbruik in de EU sinds 2014 
opnieuw een stijgende lijn vertoont. Wij willen aanbevelingen doen die de EU moeten 
helpen haar energie-efficiëntiestreefcijfer voor 2030 te halen door de 
kosteneffectiviteit van de uitgaven voor het cohesiebeleid in 2021-2027 te verbeteren. 

III Uit alle operationele programma’s voor het cohesiebeleid samen is ongeveer 
14 miljard EUR, ofwel 4 % van alle middelen voor cohesiebeleid voor 2014-2020 
(357 miljard EUR), toegewezen ter verbetering van de energie-efficiëntie van 
gebouwen; 4,6 miljard EUR hiervan is bestemd voor voor bewoning bestemde 
gebouwen. Daarnaast hebben de lidstaten in hun begrotingen 5,4 miljard EUR 
opgenomen voor nationale cofinanciering voor alle gebouwen, waarvan 2 miljard EUR 
voor voor bewoning bestemde gebouwen.  

IV Wij bezochten vijf lidstaten (Bulgarije, Ierland, Italië (Apulië), Litouwen, Tsjechië) 
die ongeveer 2,9 miljard EUR van hun middelen voor cohesiebeleid aan energie-
efficiëntie in gebouwen toewezen. Wij onderzochten of deze begrotingsmiddelen op 
een kosteneffectieve manier waren gebruikt en of de Commissie en de lidstaten de 
aanbevelingen uit ons speciaal verslag nr. 21/2012 over energie-efficiëntie in openbare 
gebouwen hadden uitgevoerd. 

V De Commissie heeft uitgebreide richtsnoeren gegeven ter verbetering van 
investeringen in energie-efficiëntie van gebouwen, onder meer de kosteneffectiviteit 
ervan, zoals wij in ons Speciaal verslag nr. 21/2012 hebben aanbevolen. Wij troffen 
voorbeelden van goede praktijken aan: het gebruik van financiële instrumenten in 
combinatie met subsidies en differentiatie van het steunpercentage om meer 
particuliere financiering aan te trekken en het risico op het buitenkanseffect te 
verkleinen. 
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VI Sommige lidstaten legden de verplichting op dat elk project op een energieaudit 
moest worden gebaseerd, bepaalde niveaus van energiebesparingen en een betere 
energiescore moest opleveren. In de meeste gevallen verliep de middelentoewijzing 
volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”, waardoor de relatieve 
kosten en baten van de projecten niet konden worden beoordeeld. Dit betekende dat 
zij slechts zelden prioriteit gaven aan projecten die energiebesparingen of andere 
voordelen opleverden tegen lagere kosten. 

VII Het monitoringsysteem biedt geen informatie over de energiebesparingen die 
zijn gerealiseerd door EU-middelen te besteden aan de renovatie van voor bewoning 
bestemde gebouwen. Dit betekent dat de Commissie niet kan beoordelen in welke 
mate de EU-begroting bijdraagt tot het bereiken van het EU-streefcijfer voor energie-
efficiëntie. Geen enkele indicator meet de andere voordelen die deze investeringen 
kunnen opleveren. 

VIII Net zoals in ons speciaal verslag nr. 21/2012 stellen wij vast dat 
kosteneffectiviteit niet het leidende beginsel is bij de EU-uitgaven ter verbetering van 
de energie-efficiëntie van gebouwen. Beter beheer, vooral op het gebied van 
projectselectie, kan grotere energiebesparingen per geïnvesteerde euro opleveren. 

IX In het licht van de ambitieuzere energie-efficiëntiestreefcijfers van de EU en het 
vooruitzicht van begrotingsbezuinigingen is het meer dan ooit noodzakelijk de 
kosteneffectiviteit van de uitgaven te waarborgen. Om die reden doen wij 
aanbevelingen die de EU zouden moeten helpen om haar energie-
efficiëntiestreefcijfers voor 2030 te behalen door de kosteneffectiviteit van haar 
uitgaven voor het cohesiebeleid in 2021-2027 te verbeteren. Die aanbevelingen 
betreffen de planning en doelgerichtheid van investeringen; de selectie van projecten 
die meer energiebesparingen en andere voordelen opleveren tegen lagere kosten, 
door de relatieve kosten en baten daarvan te analyseren; het gebruik van indicatoren 
om energiebesparingen en andere voordelen te meten, en het belonen van 
maatregelen die op een kosteneffectieve manier energie besparen. 
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Inleiding 

Energie-efficiëntie: streefcijfers en voortgang 

01 Betere energie-efficiëntie betekent minder energie-input voor een vergelijkbaar 
outputniveau1. Door energie efficiënter te gebruiken, kunnen EU-burgers hun 
energierekeningen verlagen, hun gezondheid en het milieu helpen beschermen en de 
luchtkwaliteit verbeteren. 

02 Typische voorbeelden van door de EU gecofinancierde investeringen in energie-
efficiëntie zijn aanvullende isolatie van gebouwen, energie-efficiënte ramen, 
warmteregelingssystemen en verbeteringen van verwarmingssystemen. 

Figuur 1 — Voorbeeld van een gerenoveerd gebouw (voor en na de 
werken ter verbetering van de energie-efficiëntie) 

 
© Shutterstock / PIXEL to the PEOPLE. 

                                                      
1 Richtlijn 2012/27/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 

betreffende energie-efficiëntie, tot wijziging van Richtlijnen 2009/125/EG en 2010/30/EU 
en houdende intrekking van de Richtlijnen 2004/8/EG en 2006/32/EG (PB L 315 van 
14.11.2012, blz. 1). Artikel 2, onder 4: De output kan betrekking hebben op de verkregen 
prestatie, dienst, goederen of energie. 
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03 In 2012 is in de energie-efficiëntierichtlijn (Richtlijn 2012/27/EU)2 een energie-
efficiëntiestreefcijfer van 20 % vastgesteld voor 2020 (in vergelijking met het 
geraamde energieverbruik in 2020). In de herziene energie-efficiëntierichtlijn 
(Richtlijn 2018/2002/EU)3 is voor 2030 een ambitieuzer kerndoel inzake energie-
efficiëntie op Unieniveau van ten minste 32,5 % vastgesteld. 

04 De nieuwe Commissie heeft zich ertoe verbonden het beginsel “energie-
efficiëntie eerst” toe te passen en daarbij de nadruk te leggen op de vraag hoe de EU 
de energieprestatie van gebouwen verder kan verbeteren en het renovatietempo kan 
verhogen4. 

05 Uit gegevens van Eurostat (februari 2020) blijkt dat in 2018 het primaire 
energieverbruik in de EU-lidstaten 4,9 % hoger lag dan de streefcijfers voor 2020 
(zie figuur 2): 

                                                      
2 Ibid. 

3 Richtlijn 2018/2002/EU van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 
houdende wijziging van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie (PB L 328 van 
21.12.2018, blz. 210). 

4 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, 
het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's: De Europese 
Green Deal. COM(2019) 640 final van 11.12.2019. 
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Figuur 2 — Voortgang van de EU-lidstaten op weg naar de streefcijfers 
voor energie-efficiëntie voor 2020 en 2030 (primair energieverbruik) 

 
Bron: Eurostat-statistieken betreffende energiebesparingen Primair energieverbruik 2018. 

06 Uit de meest recente beoordeling van de door de lidstaten gemaakte voortgang 
op weg naar de energie-efficiëntiestreefcijfers blijkt dat het EU-streefdoel voor 2020 
waarschijnlijk niet zal worden gehaald5. Hierdoor wordt het nog moeilijker om het EU-
streefdoel voor 2030, dat een daling van het energieverbruik van minstens 32,5 % 
inhoudt, te halen. Het energieverbruik moet vooral dalen in sectoren met het grootste 
potentieel voor energiebesparingen, zoals gebouwen. Figuur 3 geeft een overzicht van 
het energieverbruik per sector in de EU:  

                                                      
5 Commissie (2019) 224 final, “Beoordeling voor 2018 van de door de lidstaten gemaakte 

voortgang op weg naar de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers voor 2020 en met de 
uitvoering van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie”, overeenkomstig 
artikel 24, lid 3, van Richtlijn 2012/27/EU. 
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Figuur 3 — Energieverbruik per sector in 2017 (% van het totaal) 

 
Bron: ERK, op basis van Eurostat-gegevens betreffende het eindverbruik van energie. 

07 Gebouwen, en in het bijzonder voor bewoning bestemde gebouwen, vormen in 
de EU de grootste energieverbruikers, gevolgd door de vervoerssector en de industrie. 
Het is ook de sector met het grootste energiebesparingspotentieel in Europa6. Bij 
Europese huishoudens zijn verwarming en warmwaterproductie alleen al goed voor 
79 % van het totale eindverbruik van energie7. Energiebesparingen in gebouwen na 
renovatie zijn doorgaans te danken aan betere isolatie, verwarmings- en koelsystemen 
en verlichting. Terwijl in dit verslag de nadruk ligt op deze soorten investeringen, 
werden in ons recentelijk uitgebracht Speciaal verslag nr. 01/2020 de Europese 
minimumeisen inzake energie-efficiëntie en energielabels voor toestellen benadrukt8. 

08 Om het energie-efficiëntiestreefcijfer voor 2030 te halen, moet volgens de 
Commissie ongeveer 282 miljard EUR per jaar worden geïnvesteerd in de renovatie van 
het gebouwenbestand in de EU9. Indien alle begrote EU-investeringen in openbare 

                                                      
6 Commissie (2017) “Good practice in energy efficiency” – Lessons learnt, blz. 18 en COM 

SWD(2016) 408 final, “Evaluation of the Directive 2010/31/EU on the energy performance 
of buildings”, blz. 15.  

7 Zie https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-efficiency/heating-and-cooling 

8 Zie Speciaal verslag nr. 01/2020: “EU-maatregelen op het gebied van ecologisch ontwerp en 
energie-etikettering: aanzienlijke vertragingen en niet-naleving doen afbreuk aan 
belangrijke bijdrage tot grotere energie-efficiëntie”. 

9 Werkdocument van de diensten van de Commissie (2016) 405 final “Impact assessment 
accompanying the document Proposal for a Directive of the European Parliament and of 
the Council amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency”. 
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gebouwen en voor bewoning bestemde gebouwen in het kader van cohesiebeleid 
worden uitgevoerd, zijn die goed voor circa 2 miljard EUR per jaar in de 
periode 2014-2020. 

Uitgaven en juridisch kader van de EU 

09 Voor de periode 2014-2020 is in het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
en het Cohesiefonds 14 miljard EUR bestemd voor investeringen in energie-efficiëntie 
in openbare gebouwen en voor bewoning bestemde gebouwen. Daarbij komt 5 miljard 
EUR aan nationale cofinanciering door de lidstaten. De bijlage bevat een overzicht van 
de verdeling van deze middelen over de lidstaten. Figuur 4 geeft weer hoe de EU-
begroting voor cohesiebeleid op het gebied van investeringen in energie-efficiëntie in 
2014-2020 is opgebouwd. 

Figuur 4 — Uitsplitsing van de EU-begroting voor cohesiebeleid op het 
gebied van energie-investeringen in 2014-2020 

 
Bron: ERK. 
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10 De richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen uit 201010 bevat 
meerdere bepalingen om de energie-efficiëntie van zowel nieuwe als bestaande 
gebouwen te verbeteren, zoals: 

a) minimumeisen voor de energieprestatie van nieuwe en ingrijpend gerenoveerde 
gebouwen; 

b) verplichte energieprestatiecertificaten bij de verkoop en verhuur van gebouwen, 
waarin de huidige energieprestatie van een gebouw wordt vermeld en 
maatregelen ter verbetering van de prestaties ervan worden aanbevolen11 
(zie voorbeeld in figuur 5). 

Figuur 5 — Voorbeeld van een energieprestatiecertificaat voor een 
gebouw 

 
© Shutterstock / Milagli. 

                                                      
10 Richtlijn 2010/31/EU van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen. 

11 Artikel 11 van Richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 
2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen. 

Energie-efficiëntiescore
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Niet energie-efficiënt – hogere gebruikskosten
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11 Ook de energie-efficiëntierichtlijn van 2012 bevat bepalingen om de energie-
efficiëntie van gebouwen te verbeteren. Zo zijn er de verplichtingsregelingen voor 
energie-efficiëntie op grond waarvan aan verplichtingen gebonden partijen zoals 
detailhandelaars in energie of energiedistributeurs bij hun klantenbestand 
kwantitatieve energie-efficiëntiestreefdoelen moeten halen. Uit de effectbeoordeling 
bij de herziene richtlijn is gebleken dat zij eind 2016 een grotere bijdrage aan de 
energiebesparingen (34 %) hadden geleverd dan eender welke andere maatregel 
(vrijwillige overeenkomsten, belastingmaatregelen, financieringsregelingen en 
prikkels). 

12 Overeenkomstig de energie-efficiëntierichtlijn van 2012 moet elke lidstaat ook 
om de drie jaar een nationaal actieplan voor energie-efficiëntie (NAPEE) indienen, dat 
maatregelen omvat voor een significante verbetering van de energie-efficiëntie en de 
verwachte en/of bereikte energiebesparingen. De Commissie evalueert de NAPEE's en 
beoordeelt de voortgang die de lidstaten hebben gemaakt op weg naar de 
verwezenlijking van hun nationale energie-efficiëntiestreefcijfers. De Commissie doet 
haar jaarlijkse beoordeling aan het Europees Parlement en de Raad toekomen. Op 
basis van haar beoordeling van de verslagen en de NAPEE's kan de Commissie 
aanbevelingen doen aan de lidstaten. 

13 De NAPEE's zullen worden vervangen door de nationale energie- en 
klimaatplannen (NEKP's). Die plannen, die de lidstaten uiterlijk eind 2019 moeten 
indienen, zullen voor hen een belangrijk planningsinstrument vormen. Zij zullen ook 
belangrijk zijn bij de vaststelling van de investeringsbehoeften op het gebied van 
energie-efficiëntie. Tegen 31 januari 2020 hadden 18 van de 27 lidstaten hun NEKP’s 
ingediend. 

Gedeeld beheer tussen de Commissie en de lidstaten 

14 Binnen de Commissie ontwikkelt het directoraat-generaal Energie het EU-beleid 
inzake energie en geeft hier uitvoering aan. Het formuleert voorstellen ter bevordering 
van de energie-efficiëntie, houdt toezicht op de uitvoering van de richtlijnen en 
monitort, samen met het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en het 
Europees Milieuagentschap, van de voortgang van de lidstaten in de richting van de 
klimaat- en energiedoelstellingen. 
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15 Het directoraat-generaal Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling is 
verantwoordelijk voor het beheer van het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 
(EFRO) en het Cohesiefonds (CF). Het draagt bij aan het energiebeleid van de EU door 
financiële middelen te verstrekken en draagt samen met de lidstaten de 
verantwoordelijkheid voor de efficiëntie en doeltreffendheid van de programma’s. Het 
stelde voor de periode 2014-2020 richtsnoeren vast voor de inhoud van 
partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's en keurde deze, na 
overleg met de lidstaten, aan het begin van de financiële periode goed. Wanneer deze 
eenmaal zijn vastgesteld, bestaat de rol van dit DG er voornamelijk in om de uitvoering 
van deze programma’ste monitoren door te zetelen in toezichtcomités en de jaarlijkse 
uitvoeringsverslagen in ontvangst te nemen. Het is niet betrokken bij de selectie van 
afzonderlijke projecten. Tot slot evalueert het de resultaten van de financiering. 

16 De lidstaten stellen op basis van hun behoefteanalyses hun prioriteiten op het 
gebied van energie-efficiëntie vast in hun nationale wetgeving en hun NAPEE's. De 
lidstaten stellen operationele programma’s op en de aangewezen beheersautoriteiten 
moeten projecten selecteren met gebruikmaking van passende selectieprocedures en 
–criteria, rekening houdend met de kosteneffectiviteit. In de periode 2014-2020 bood 
de Commissie de beheersautoriteiten uitgebreide begeleiding bij het ontwerpen en 
uitvoeren van hun programma’s (zie figuur 6). De beheersautoriteiten monitoren de 
output en de resultaten van de projecten aan de hand van prestatie-indicatoren en 
brengen verslag uit aan de Commissie over de energiebesparingen en andere 
voordelen die de operationele programma's opleveren. 
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Reikwijdte en aanpak van de controle 
17 In het licht van de ambitieuzere energie-efficiëntiestreefcijfers van de EU en het 
vooruitzicht van begrotingsbezuinigingen is het meer dan ooit noodzakelijk de 
kosteneffectiviteit van de uitgaven te waarborgen. Dit verslag is bedoeld om na te 
gaan hoe kosteneffectief de door de EU gecofinancierde investeringen ter verbetering 
van de energie-efficiëntie van gebouwen bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-
doelstellingen. Wij willen aanbevelingen doen die de EU moeten helpen haar energie-
efficiëntiestreefcijfer voor 2030 te halen door de kosteneffectiviteit van de uitgaven 
voor het cohesiebeleid in 2021-2027 te verbeteren. 

18 De belangrijkste controlevraag was of door de EU gecofinancierde investeringen 
ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen werden geselecteerd op basis 
van criteria die naar verwachting voor een optimale kosten-batenverhouding zouden 
zorgen. Om die vraag te beantwoorden, onderzochten wij of de Commissie en de 
lidstaten de juiste voorwaarden hadden geschapen om kosteneffectieve investeringen 
te kunnen selecteren (zoals een behoefteanalyse, doelgerichtheid van de steun, 
prestatiekader), en of de lidstaten geschikte selectiecriteria hanteerden.  

19 Wij bezochten daartoe vijf lidstaten (Bulgarije, Ierland, Italië (Apulië), Litouwen 
en Tsjechië). Zij zijn gekozen met het oog op een goed geografisch evenwicht en op 
basis van het bedrag dat zij aan energie-efficiëntie besteden. In 2014-2020 wezen deze 
lidstaten circa 2,9 miljard EUR van hun middelen uit het Europees Fonds voor regionale 
ontwikkeling en het Cohesiefonds hieraan toe. 

20 Onze controlewerkzaamheden behelsden de analyse en beoordeling van de: 

a) nationale en regionale behoefteanalyses en nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie, 

b) operationele programma's en projectselectieprocedures, 

c) monitoringsystemen en projectgegevens inzake energiebesparingen. 
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21 Wij richtten ons op investeringen in de energie-efficiëntie van voor bewoning 
bestemde gebouwen die worden gecofinancierd uit het EFRO en het CF. Wij 
onderzochten in hoeverre die investeringen in overeenstemming waren met het EU-
beleid inzake energie-efficiëntie. Wij voerden ook een follow-up uit van ons speciaal 
verslag nr. 21/2012 over de energie-efficiëntie in openbare gebouwen, zowel bij de 
Commissie als in de drie lidstaten die wij destijds bezochten (Italië, Litouwen en 
Tsjechië), om na te gaan in hoeverre de Commissie en de lidstaten gevolg hadden 
gegeven aan onze aanbevelingen in het verslag12.  

  

                                                      
12 Zie speciaal verslag nr. 21/2012: “De kosteneffectiviteit van investeringen in energie-

efficiëntie in het kader van het cohesiebeleid”: 
www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR12_21/SR12_21_NL.PDF 
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Opmerkingen 

De betere Commissierichtsnoeren voor behoefteanalyses 
hebben slechts een beperkt effect op de doelgerichtheid van de 
investeringen in het algemeen 

22 Partnerschapsovereenkomsten en operationele programma's maken 
doelgerichte investeringen mogelijk indien zij gebaseerd zijn op gedegen 
behoefteanalyses die de volgende elementen omvatten: 

a) een beoordeling van het energieverbruik en de mogelijke energiebesparingen in 
alle sectoren om te bepalen op welke gebouwencategorieën en begunstigden de 
maatregelen moeten worden gericht; 

b) een identificatie van de belemmeringen voor investeringen en van de gebieden 
waarop de NAPEE's van de lidstaten meer ondersteuning vereisen; 

c) een beoordeling van welke steunvorm (bijv. subsidies of financiële instrumenten) 
het meest geschikt is om tegemoet te komen aan de vastgestelde behoeften en 
grondige renovaties aan te moedigen. 

De door ons bezochte lidstaten hadden geen duidelijke basis vastgesteld 
voor het doelgericht toewijzen van EU-middelen 

23 De Commissie heeft uitvoerige richtsnoeren opgesteld voor de lidstaten over de 
wijze waarop zij hun behoeften moeten analyseren en hun programma's moeten 
opstellen in het kader waarvan de investeringen ter verbetering van de energie-
efficiëntie van gebouwen worden gefinancierd. Figuur 6 geeft een routekaart van de 
essentiële stappen die de beheersautoriteiten volgens de aanbevelingen van de 
Commissie moeten ondernemen. 
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Figuur 6 — Routekaart tot uitvoering van een programma voor de 
financiering van de energierenovatie van gebouwen met middelen voor 
het cohesiebeleid 

 
Bron: Europese Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion policy funding”, blz. 14. 
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24 De vijf door ons bezochte lidstaten stelden in hun partnerschapsovereenkomsten 
en operationele programma's allemaal vast dat het nodig was om de energie-
efficiëntie van hun gebouwenbestand, in het bijzonder van hun voor bewoning 
bestemde gebouwen, te verbeteren. De meeste van deze planningdocumenten 
verwezen naar behoefteanalyses die in de NAPEE's of in andere nationale 
strategiedocumenten inzake energie waren opgenomen. 

25 De vijf lidstaten hadden in hun NAPEE's niet alle informatie opgenomen die in de 
richtsnoeren en het model van de Commissie13 was aanbevolen, zoals de verwachte en 
bereikte energiebesparingen van alle maatregelen, met inbegrip van door de EU 
gefinancierde maatregelen. Op grond van de energie-efficiëntierichtlijn van 2012 
waren de lidstaten niet verplicht de in hun NAPEE's opgenomen maatregelen uit te 
voeren of verslag uit te brengen over de energiebesparingen. 

26 Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste elementen van de 
behoefteanalyses voor de vijf door ons onderzochte operationele programma's: 

Tabel 1 — Belangrijkste elementen van de behoefteanalyses voor de vijf 
door ons onderzochte operationele programma's 

Operationeel 
programma 

Was er een 
rangschikking van 

gebouwen naar 
energieverbruik? 

Waren de potentiële 
energiebesparingen 

en 
investeringsbehoeften 

gekwantificeerd? 

Was er een 
duidelijke 

rechtvaardiging 
voor het gebruik 

van EU-middelen? 

Bulgarije 
Groeiregio's Nee Nee Ja 

Tsjechië 
Geïntegreerd 

regionaal 
Nee Nee Ja 

Ierland Zuid en 
Oost regionaal Ja Ja Nee (zie tekstvak 1) 

Italië (Apulië) 
Regionaal Nee Nee Ja 

                                                      
13 COM(2013) 762 final: “Tenuitvoerlegging van de richtlijn energie-efficiëntie – richtsnoeren 

van de Commissie” en SWD(2013) 180 final: “Guidance for National Energy Efficiency Action 
Plans”, paragrafen 3.2.4 en 3.2.5. 
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Operationeel 
programma 

Was er een 
rangschikking van 

gebouwen naar 
energieverbruik? 

Waren de potentiële 
energiebesparingen 

en 
investeringsbehoeften 

gekwantificeerd? 

Was er een 
duidelijke 

rechtvaardiging 
voor het gebruik 

van EU-middelen? 

Litouwen 
Investeren in 

groei en 
werkgelegenheid 

Ja Ja Ja 

Bron: ERK. 
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Tekstvak 1 

In Ierland leidde de gebruikmaking van EU-middelen voor een 
voorheen op nationaal niveau gefinancierde regeling niet tot meer 
energie-efficiëntie 

Sinds 2000 loopt in Ierland een met nationale middelen gefinancierde regeling 
“Betere energie, warmere woningen”, die is gericht op huishoudens met een laag 
inkomen die het risico van energiearmoede lopen, m.a.w. die zich geen degelijke 
verwarming kunnen veroorloven. Vanaf het ogenblik dat dit programma door de 
EU werd gecofinancierd (2014), heeft Ierland de nationale middelen voor dit 
programma teruggeschroefd, waardoor het totale financieringsbedrag voor het 
programma stabiel blijft op ongeveer 20 miljoen EUR per jaar (zie figuur 7). De 
gebruikmaking van EU-middelen ligt niet in de lijn van een aanzienlijke 
vermeerdering of versnelling van investeringen in energie-efficiëntie, maar kwam 
in feite in plaats van de nationale middelen. 

Figuur 7 — Toewijzing van middelen aan de regeling “Betere energie, 
warmere woningen” in Ierland in 2011-2017 

 
Bron: ERK. 
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27 Voor Tsjechië en Italië (Apulië) zijn deze bevindingen vergelijkbaar met die in ons 
Speciaal verslag nr. 21/2012, waarin wij opmerkten dat er voor de operationele 
programma's van de periode 2007-2013 geen gedegen behoefteanalyses waren 
uitgevoerd. In die analyses was niet vastgesteld in welke specifieke sectoren 
energiebesparingen konden worden verwezenlijkt, en de opties voor het op 
kosteneffectieve wijze verwezenlijken van die besparingen, om zo de gekozen 
maatregelen en bijbehorende kosten te rechtvaardigen, ontbraken eveneens. 

28 Om die reden deden wij aan de Commissie de aanbeveling om financiering met 
middelen voor het cohesiebeleid tijdens de programmeringsperiode 2014-2020 
afhankelijk te maken van de uitvoering van een gedegen behoefteanalyse op 
programmaniveau. Drie (Bulgarije, Italië (Apulië) en Tsjechië) van de vijf lidstaten die 
wij in 2019 bezochten, baseerden hun operationele programma's echter nog altijd niet 
op een gedegen analyse van het energieverbruik en hadden evenmin de potentiële 
energiebesparingen en overeenkomstige investeringsbehoeften gekwantificeerd. In 
Litouwen was de situatie verbeterd, aangezien de nationale autoriteiten nu de 
investeringsbehoeften en de potentiële energiebesparingen kwantificeren. 

De lidstaten zijn zich bewust van belemmeringen voor investeringen, 
maar die zijn niet aangepakt 

29 Een betere energie-efficiëntie doet de energierekeningen aanzienlijk dalen, maar 
veel investeringen ter verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen vinden niet 
plaats als gevolg van marktbelemmeringen14. Deze omvatten een gebrek aan 
bewustzijn en deskundigheid op het gebied van financiering voor en voordelen van 
energie-efficiëntie, hoge initiële kosten, belemmeringen in de regelgeving bij 
gebouwen met meerdere eigenaren (vaak is unanimiteit vereist voor verenigingen van 
eigenaren) en de zogenaamde “split incentives” of belangentegenstelling tussen 
eigenaren en huurders15. Hiermee wordt een situatie bedoeld waarin de 
gebouweigenaar in energie-efficiëntie investeert, maar geen voordeel kan halen uit 
het lagere energieverbruik, waar de huurder wel van profiteert. Dit kan beteken dat er 
voor de eigenaar weinig stimulansen zijn om investeringen in energie-efficiëntie te 
doen. 

                                                      
14 Commissie (2017): “Good practice in energy efficiency”, blz. 15. 

15 Verslag van het JRC (2014), “Overcoming the split incentive barrier in the building sector”. 
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30 In Bulgarije, Litouwen en Tsjechië hebben de beheersautoriteiten en 
begunstigden ons verteld dat moeilijkheden bij het bereiken van een akkoord bij 
gebouwen met meerdere eigenaren een belangrijke belemmering vormt om de 
energie-efficiëntie te verbeteren.  

31 Andere belemmeringen, met name voor het gebruik van 
energieprestatiecontracten, houden verband met openbare aanbestedingsregels. Er 
bestaat immers rechtsonzekerheid over de essentiële onderdelen van die contracten, 
onduidelijkheid over het onderscheid tussen werken, leveringen en diensten16 en over 
de registratie van die contracten in de nationale rekeningen. De Commissie werkt aan 
manieren om deze belemmeringen weg te nemen: in 2017 heeft Eurostat een 
richtsnoer17 gepubliceerd waarin wordt verduidelijkt hoe deze contracten in nationale 
rekeningen moeten worden geregistreerd. Dit richtsnoer werd in 2018 aangevuld met 
verdere richtsnoeren die samen met de EIB waren opgesteld18. 

32 Geen enkel van de vijf door ons onderzochte operationele programma's bevatte 
een beschrijving van de plaatselijke belemmeringen voor investeringen in energie-
efficiëntie, noch van de maatregelen die waren genomen om deze weg te nemen. 
Twee van de vijf bezochte lidstaten maakten echter melding van specifieke initiatieven 
om sommige belemmeringen weg te nemen: 

o in Litouwen was besloten dat een eenvoudige meerderheid van de eigenaars 
overeenstemming kon bereiken over verbeteringen van de energie-efficiëntie in 
gebouwen met meerdere appartementen en dat personen met een laag inkomen 
daarvoor 100 % overheidssteun kregen (zie tekstvak 2); 

o in Tsjechië mogen woningcorporaties sinds 2018 EU-financiering aanvragen voor 
investeringen in energie-efficiëntie en werd in 2019 een nationale 
reclamecampagne gestart om inwoners meer bewust te maken van de 
financiering van energie-efficiëntie. 

                                                      
16 Italiaans nationaal energieagentschap: ENEA (2017): “The Energy Performance Contracts”. 

17 Commissie (2017) “Eurostat Guidance note: the recording of energy performance contracts 
in government accounts”. 

18 https://www.eib.org/attachments/pj/guide_to_statistical_treatment_of_epcs_en.pdf 
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Subsidies blijven de belangrijkste vorm van door de EU gefinancierde 
investeringen in energie-efficiëntie en worden niet enkel toegekend voor 
grondige renovaties 

33 Investeringen in energie-efficiëntie leveren voordelen op voor zowel de 
eigenaren (hogere waarde) als de bewoners (lagere energiekosten). Alvorens gebruik 
te maken van aanzienlijke subsidiesteun, moeten de lidstaten overwegen om 
financiële instrumenten en innovatieve marktmechanismen te gebruiken, zoals 
energieprestatiecontracten en verplichtingsregelingen voor energie-efficiëntie. 

34 De 4,6 miljard EUR aan investeringen die door de lidstaten werden geselecteerd 
voor op energie-efficiëntie gerichte renovaties van voor bewoning bestemde 
gebouwen zullen voor 72 % uit subsidies en voor 28 % uit financiële instrumenten 
worden gefinancierd.  

35 De vijf bezochte lidstaten namen in hun partnerschapsovereenkomsten allemaal 
de intentie op na te gaan of zij investeringen in de energie-efficiëntie van gebouwen 
door middel van financiële instrumenten konden ondersteunen. Tot nu toe heeft 
echter alleen Litouwen EU-middelen gebruikt om zo'n instrument voor voor bewoning 
bestemde gebouwen op te zetten (zie tekstvak 2). 
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Tekstvak 2 

Goede praktijk — Litouwen gebruikt financiële instrumenten om de 
energie-efficiëntie van gebouwen met meerdere appartementen te 
verbeteren 

Voortbouwend op de positieve ervaringen met het gebruik van financiële 
instrumenten voor dergelijke investeringen in de periode 2007-2013, heeft 
Litouwen voor de programmeringsperiode 2014-2020 een financieel instrument 
opgezet dat voor 314 miljoen EUR preferentiële leningen heeft verstrekt aan 
verenigingen van eigenaren. Het wordt gebruikt voor de renovatie van circa 4 000 
gebouwen met meerdere appartementen, de doelstelling van het nationaal 
programma voor de op energie-efficiëntie gerichte renovaties van voor bewoning 
bestemde gebouwen, dat van start ging in 2004. 

De verstrekte leningen hebben een gemiddelde looptijd van 20 jaar en een vaste 
rentevoet van 3 %. De leningen worden gecombineerd met subsidies, die met 
nationale middelen worden betaald en in de loop der jaren varieerden van 15 % 
tot 40 % van het leenbedrag. Voor huishoudens met een laag inkomen dekt de 
subsidie de volledige investering. 

36 De Commissie had de lidstaten aanbevolen om EU-cohesiebeleidsmiddelen, 
vooral wanneer deze in de vorm van subsidies worden verstrekt, in de eerste plaats te 
gebruiken ter ondersteuning van grondige renovaties die verder gaan dan de minimale 
energieprestatie-eisen en aanzienlijke energiebesparingen opleveren (doorgaans meer 
dan 60 %19). 

37 Tabel 2 geeft een overzicht van de soorten begunstigden, steunvormen en 
percentages overheidssteun in de vijf door ons onderzochte operationele 
programma's: 

Tabel 2 – Type begunstigde, steunvormen en percentages 
overheidssteun bij de vijf door ons onderzochte operationele 
programma's 

Operationeel 
programma 

Soort 
begunstigden 

Vorm van de 
steun 

Percentage 
overheidssteun 

Bulgarije 
Groeiregio's 

Particuliere 
eigenaren Subsidie 100 % 

                                                      
19 Zie de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen van 2010 en 

COM(2013) 225 final “Financiële steun voor energie-efficiëntie in gebouwen”. 
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Operationeel 
programma 

Soort 
begunstigden 

Vorm van de 
steun 

Percentage 
overheidssteun 

Tsjechië 
Geïntegreerd 

regionaal 

Particuliere 
eigenaren Subsidie 

30 % of 40 % (afhankelijk 
van de 

energiebesparingen) 

Ierland Zuid en 
Oost regionaal 

Publieke en 
particuliere 
eigenaren 

Subsidie 100 % 

Italië (Apulië) 
Regionaal 

Openbare 
entiteiten Subsidie 

100 % (of 90 % bij 
begunstigden die 10 % 

van het project 
cofinancieren) 

Litouwen 
Investeren in 

groei en 
werkgelegenheid 

Particuliere 
eigenaren 

Leningen 
gecombineerd 
met subsidies 

Subsidie van 15 % — 40 % 
 

Subsidie van 100 % voor 
huishoudens met een laag 

inkomen 
Bron: ERK, op basis van door de bezochte beheersautoriteiten verstrekte gegevens. 

38 Het gebruik van verschillende percentages overheidssteun in Litouwen is een 
goede methode om meer particuliere financiering aan te trekken en het risico van 
buitenkanseffect te verkleinen. Met deze differentiëring gaat er meer overheidssteun 
naar projecten die grotere energiebesparingen opleveren of waarbij individuele meters 
worden geïnstalleerd en naar huishoudens met een laag inkomen (wat 
energiearmoede helpt bestrijden). 

39 In Tsjechië had slechts een vierde van de begunstigden projecten ingediend die 
voor 40 % overheidssteun in aanmerking kwamen. Daarvoor moesten de werken ten 
minste een energiebesparing van 40 % en een energiescore “B” opleveren. Drie vierde 
van de begunstigden had projecten ingediend die voor het lagere percentage 
overheidssteun (30 %) in aanmerking kwamen. Die moesten slechts 20 % 
energiebesparingen opleveren. De begunstigden beschouwden het bijkomende 
voordeel van extra overheidssteun als onvoldoende om de hogere kosten van een 
grondigere renovatie te compenseren. 

40 In Bulgarije, Ierland en Italië (Apulië) werd er niet voor gekozen meerdere 
steunpercentages te hanteren om grondigere renovaties aan te moedigen of om 
rekening te houden met de omvang of complexiteit van de investeringen, maar alleen 
– in het geval van Italië (Apulië) – met de bereidheid van openbare entiteiten om 10 % 
van de investering zelf te financieren. Ierland gaf aan dat de reden hiervoor is dat een 
van de twee door de EU gecofinancierde regelingen gericht is op bejaarden en 
kwetsbare personen voor wie energiearmoede dreigt.  



 26 

 

41 Door het gebrek aan differentiëring van de steun worden zelfs eenvoudige 
verbeteringen (bijv. betere verlichting, ketelvervangingen) met korte 
terugverdientijden en beperkte kosten per stuk met zeer hoge percentages 
overheidssteun gefinancierd. Tekstvak 3 bevat voorbeelden van twee operationele 
programma's die gericht zijn op het “laaghangend fruit” op het gebied van energie-
efficiëntieverbeteringen. 
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Tekstvak 3 

Voorbeelden van operationele programma's die gericht zijn op het 
“laaghangend fruit” op het gebied van energie-
efficiëntieverbeteringen 

In Ierland financierde de regeling “Betere energie, warmere woningen” met 100 % 
overheidssteun projecten die hoofdzakelijk eenvoudige verbeteringen inhielden 
(plaatsing van gipsplaten, zolderisolatie, isolatiematten voor warmwatertoestellen 
en spouwisolatie). Verbeteringen van dit type zijn relatief goedkoop (de 
gemiddelde kostprijs van de gefinancierde projecten in 2014-2017 bedroeg 
3 161 EUR) en hebben doorgaans een korte terugverdientijd. De energiescore van 
de meeste huishoudens waarvoor overheidssteun werd verleend, was na afloop 
van het project echter niet beter (zie paragraaf 85), wat bevestigt dat de 
investeringen niet veel energiebesparingen hebben opgeleverd. 

In Italië werden met het interregionaal operationeel programma Energie 
2007-2013 – dat wij in het kader van de follow-up van ons Speciaal verslag 
nr. 21/2012 onderzochten – energie-efficiëntieprojecten in Campanië, Calabrië, 
Apulië en Sicilië gesteund. In het kader van de oproepen van 2014 en 2015 tot het 
indienen van projecten, die voor 100 % met overheidssteun werden gefinancierd, 
werden uitsluitend eenvoudige verbeteringen geselecteerd, doorgaans de 
aankoop en plaatsing van ledlampen en warmtepompen. Door deze keuze konden 
de autoriteiten de resterende middelen nog snel besteden voor de einddatum van 
31 december 2015. Hierdoor hadden de investeringen, gemiddeld, ook een korte 
terugverdientijd. Deze keuze hield echter ook een hoog risico van 
buitenkanseffect in, d.w.z. van het financieren van normale verbeteringen die zelfs 
zonder EU-financiering zouden zijn doorgevoerd. 

 
© Shutterstock / Marko Mitrovicv. 



 28 

 

42 Deze gemakkelijke verbeteringen kunnen echter een “lock-in-effect” 
veroorzaken. Dit houdt in dat zodra bepaalde basismaatregelen ter verbetering van de 
energie-efficiëntie zijn genomen, het minder kosteneffectief wordt om in de toekomst 
uitgebreidere maatregelen te nemen20. Hierdoor kan het potentieel afnemen van 
energiebesparingen bij het gebouwenbestand op middellange en lange termijn, omdat 
een huishouden doorgaans slechts in staat is een of ten hoogste twee renovaties uit te 
voeren. Overheidssteun, vooral in de vorm van subsidies met een steunpercentage van 
100 %, is dus minder geschikt voor eenvoudige verbeteringen dan voor grondigere 
renovaties. Aangezien eenvoudige verbeteringen met korte terugverdientijden 
doorgaans financieel levensvatbaar zijn, hadden zij zonder overheidssteun of met 
behulp van financiële instrumenten gefinancierd moeten worden. 

De kosteneffectiviteit is onvoldoende bepalend voor de 
projectselectie 

43 Kosteneffectiviteit moet een belangrijke bepalende factor zijn bij beslissingen 
over overheidsuitgaven, vooral met betrekking tot energie-efficiëntieprojecten: door 
de kosten en baten van de investeringen met elkaar te vergelijken, kunnen die 
projecten worden gekozen die meer energiebesparingen en andere voordelen per 
geïnvesteerde euro opleveren, overeenkomstig de beginselen van zuinigheid, 
efficiëntie en doeltreffendheid, zoals uiteengezet in artikel 33 van het Financieel 
Reglement21. Volgens de effectbeoordeling bij het voorstel voor de energie-
efficiëntierichtlijn kon de doelstelling om tegen 2020 in de EU 20 % minder energie te 
verbruiken dan geraamd, met kosteneffectieve maatregelen worden bereikt. De 
lidstaten moeten maatregelen nemen om kosteneffectieve, grondige renovaties van 
gebouwen aan te moedigen22. 

                                                      
20 Zie Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 

with Cohesion policy funding”, blz. 45. 

21 Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18 juli 2018. 

22 Artikel 4 van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie. 
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44 De Commissie beval de lidstaten aan selectiecriteria te hanteren die prioriteit 
gaven aan de meest kosteneffectieve projecten23. Hiertoe moeten zij: 

a) eisen dat de projecten op een energieaudit en/of een energieprestatiecertificaat 
zijn gebaseerd. Daarin moeten de mogelijkheden voor kosteneffectieve 
energiebesparingen worden gesignaleerd en gekwantificeerd, en ze moeten het 
mogelijk maken dat de werkelijke energiebesparingen van het project worden 
gemonitord en gecontroleerd; 

b) minimum- en/of maximumniveaus vaststellen voor belangrijke parameters, zoals 
de hoeveelheid energie die moet worden bespaard, de minimale energiescore die 
het gebouw moet halen, de netto contante waarde, de enkelvoudige 
terugverdientijd24 en de kosten per eenheid bespaarde energie. Die niveaus 
moeten het risico tot een minimum beperken dat zeer eenvoudige maatregelen 
worden gefinancierd die anders ook zouden worden genomen (bijv. vervanging 
van lampen, met een doorgaans heel korte terugverdientijd), alsook investeringen 
die te duur zijn voor de energiebesparingen die zij opleveren (bijv. waarvan de 
terugverdientijd langer is dan de levensduur van de gebruikte materialen). In 
figuur 8 worden investeringen in energie-efficiëntie gecategoriseerd en daaruit 
blijkt dat complexere en ambitieuzere renovaties gewoonlijk meer kosten en 
langere terugverdientijden kennen;  

c) de relatieve kosten en baten van projecten beoordelen, met inbegrip van de 
positieve neveneffecten en externe effecten (bijv. gezondheid, sociale cohesie, 
stadsherstel, groei en werkgelegenheid, beperking van de luchtverontreiniging en 
klimaatverandering, begrotingsbesparingen enz.) die investeringen in energie-
efficiëntie met zich mee moeten brengen, en prioriteit geven aan projecten die op 
de meest kosteneffectieve manier bijdragen tot de beleidsdoelstellingen. 

                                                      
23 Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 

with Cohesion policy funding”. 

24 De enkelvoudige terugverdientijd is een van de methoden om de kosteneffectiviteit te 
beoordelen, die wordt vermeld in de publicatie van de Commissie uit 2014, “Technical 
Guidance on Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy funding”. 
Met die methode wordt gemeten hoeveel tijd nodig is voordat de initiële investering is 
terugbetaald met de geaccumuleerde besparingen die het project oplevert. 
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Figuur 8 — Categorisering van investeringen in energie-efficiëntie 

 
Bron: Europese Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion policy funding”, blz. 46. 

Energieaudits en prestatiecertificaten vormen een goede 
beoordelingsbasis voor investeringen 

45 De vijf bezochte lidstaten eisten allemaal dat de projecten waren gebaseerd op 
een energieaudit, een energieprestatiecertificaat of minstens op een 
energiebeoordeling (in Ierland leidde dit niet tot de afgifte van een certificaat met de 
energieklasse van de woning voorafgaand aan de werken). Dit is een duidelijke 
verbetering ten opzichte van de bevindingen in ons speciaal verslag nr. 21/2012, 
waarin wij vaststelden dat in Italië, Litouwen en Tsjechië energieaudits nog geen 
gangbare praktijk waren. Destijds kwamen wij tot de conclusie dat de energieaudits 
niet altijd verplicht of van goede kwaliteit waren25 en raadden wij aan energieaudits 
als primaire selectievoorwaarde te gebruiken. 

46 In de vijf bezochte lidstaten moesten de begunstigden na uitvoering van de 
werken een energieprestatiecertificaat voorleggen waarin de nieuwe energieklasse en 
het nieuwe energieverbruik van de woning of het gebouw na renovatie waren 
opgenomen. Het verschil in energieverbruik tussen de certificaten voor en na 
uitvoering van de werken geeft een raming van de door het project bespaarde energie. 

                                                      
25 Zie ons Speciaal verslag nr. 21/2012, de paragrafen 41-44. 
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47 In Italië (Apulië) eiste de beheersautoriteit dat bij de projecten systemen werden 
geïnstalleerd om te monitoren hoeveel energie daadwerkelijk in de gebouwen werd 
geproduceerd en verbruikt. In Litouwen werd het subsidiepercentage, dat een 
aanvulling vormde op de door de EU gecofinancierde leningen, verhoogd bij projecten 
waarbij ook individuele meters voor huishoudens werden geïnstalleerd 
(zie paragraaf 38). 

48 Ondanks de beperkingen ervan vormen ramingen gebaseerd op het verschil in 
energieverbruik volgens de certificaten voor en na uitvoering van de werken 
gemakkelijk te verzamelen gegevens over de energiebesparing per project. Die 
gegevens kunnen dan worden vergeleken met de kostprijs van het project om een 
raming van de kosten per eenheid bespaarde energie te berekenen. In ons Speciaal 
verslag nr. 21/2012 deden wij aan de Commissie de aanbeveling om de 
kosteneffectiviteit van de operationele programma's te monitoren op basis van de 
kosten per eenheid bespaarde energie26. De Commissie was het echter niet volledig 
eens met onze aanbeveling en voerde deze niet uit. 

De nationale autoriteiten selecteren projecten waarvan kan worden 
verwacht dat ze energie zullen besparen, maar soms tegen hoge kosten 

49 Tabel 3 geeft een overzicht van de minimaal vereiste energie-efficiëntie en de 
maxima die gelden voor de kosten per eenheid bespaarde energie bij projecten in het 
kader van de vijf door ons onderzochte operationele programma's: 

Tabel 3 – Minimaal vereiste energie-efficiëntie en maximale drempels 
voor de kosten per eenheid bespaarde energie bij de vijf door ons 
onderzochte operationele programma's 

Operationeel 
programma 

Minimale 
energiescore 

na de 
werken 

Minimale 
energiebesparing na de 

werken 

Maximale kosten 
per eenheid 
bespaarde 
energie? 

Bulgarije 
Groeiregio's C 

60 % bij grondige 
renovaties, anders geen 
minimum 

Nee, alleen 
maximumkosten 
per vierkante 
meter 

                                                      
26 Zie Speciaal verslag nr. 21/2012, aanbeveling 2. 
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Operationeel 
programma 

Minimale 
energiescore 

na de 
werken 

Minimale 
energiebesparing na de 

werken 

Maximale kosten 
per eenheid 
bespaarde 
energie? 

Tsjechië 
Geïntegreerd 
regionaal 

Nee 
20 % bij projecten met 
een subsidiepercentage 
van 30 % Nee, maar 

aanzienlijke 
particuliere 
cofinanciering (60-
70 %) verkleint het 
risico van “gold-
plating” 

C 
30 % bij projecten met 
een subsidiepercentage 
van 30 % 

B 
40 % bij projecten met 
een subsidiepercentage 
van 40 % 

Ierland Zuid en 
Oost regionaal 

Minstens 
één 
energiescore 
beter 

Geen eisen Nee 

Italië (Apulië) 
Regionaal C 10 % (of 30 % om de 

beste score te halen) Nee 

Litouwen 
Investeren in 
groei en 
werkgelegenheid 

D 
20 % bij projecten met 
een subsidiepercentage 
van 15 % (tot 2017) 

Nee, maar 
aanzienlijke 
particuliere 
cofinanciering (60-
85 %) verkleint het 
risico van “gold-
plating” 

C 

40 % bij projecten met 
een subsidiepercentage 
van 40 % (tot 31.10.2017) 
en met een 
subsidiepercentage van 
30 % (vanaf 1.11.2017) 

Bron: ERK, op basis van door de beheersautoriteiten verstrekte informatie. 

50 In Bulgarije, Italië, Litouwen en Tsjechië leidden deze minimumeisen voor 
energie-efficiëntie na uitvoering van de werken tot projecten met een minimumniveau 
aan ambitie27. Dat is een positieve evolutie in vergelijking met de bevindingen van 
onze eerdere controle. 

                                                      
27 In lijn met de “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings with 

Cohesion policy funding” van de Europese Commissie uit 2014 waarin op blz. 55 aan de 
beheersautoriteiten wordt aanbevolen te eisen dat de energiescore van het gebouw met 
minstens twee of drie niveaus verbetert voordat een project subsidiabel is en zo te 
vermijden dat het “laaghangend fruit” wordt geplukt. 
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51 Door geen maximumniveau voor de kosten per eenheid bespaarde energie vast 
te stellen, bestaat het risico dat projecten worden gefinancierd die geringe 
energiebesparingen opleveren in verhouding tot de kosten daarvan. Dit betekent dat 
de daling van de energierekeningen dankzij de projecten onvoldoende kan zijn om de 
initiële investeringen terug te verdienen binnen de levensduur van de gebruikte 
materialen (doorgaans 30 jaar28). 

52 Dit risico is kleiner wanneer de begunstigden een groot deel van de projectkosten 
cofinancieren, zoals in Litouwen en Tsjechië, en groter wanneer de overheidssteun 
heel hoog is, zoals in Bulgarije, Ierland en Italië (Apulië). Tabel 4 biedt een overzicht 
van de gemiddelde enkelvoudige terugverdientijd van investeringen in energie-
efficiëntie met ondersteuning uit de door ons onderzochte operationele programma's. 

Tabel 4 – Gemiddelde enkelvoudige terugverdientijd van investeringen 
in energie-efficiëntie met ondersteuning bij de vijf door ons onderzochte 
operationele programma's 

Operationeel programma 
Gemiddelde enkelvoudige 

terugverdientijd van gesteunde 
projecten 

Bulgarije 
Groeiregio's 

Niet beschikbaar (gegevens over 
bespaarde energie worden niet 

verzameld) 

Tsjechië 
Geïntegreerd regionaal 9 jaar 

Ierland 
Zuid en Oost regionaal 

Niet beschikbaar (gegevens over 
bespaarde energie worden niet 

verzameld) 

Italië (Apulië) 
Regionaal 24 jaar 

Litouwen 
Investeren in groei en werkgelegenheid 11 jaar 

Bron: ERK, op basis van door de bezochte beheersautoriteiten verstrekte gegevens, gebruikmakend van 
de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers in 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_statistics). 

                                                      
28 Gebaseerd op de bepalingen van Richtlijn 2010/31/EG en de Europese norm 

EN 15459:2007. 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Electricity_price_statistics
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53 De gemiddelde enkelvoudige terugverdientijd voor de energie-
efficiëntieprojecten van de door ons onderzochte operationele programma's bedroeg 
9 tot 24 jaar. Deze perioden bedragen meer dan het enkelvoudige gemiddelde van 7 
jaar voor de 5 152 projecten die op het De-risking Energy Efficiency Platform zijn 
geregistreerd. Dit platform bevat gegevens die zijn verstrekt door publieke en 
particuliere investeringsfondsen en financiële instellingen, nationale en regionale 
autoriteiten, en aanbieders van energie-efficiëntie-oplossingen uit de hele Unie29. De 
Commissie heeft dit platform opgezet om investeringen in energie-efficiëntie in de EU 
te doen toenemen door gegevens en analyses van voltooide projecten te delen. 

54 In Italië (Apulië), dat geen maximumkostprijs per eenheid bespaarde energie had 
vastgesteld, zijn meerdere dure projecten gefinancierd die een te kleine 
energiebesparing zullen opleveren om de hoge initiële investeringskosten terug te 
verdienen binnen de levensduur van de gebruikte materialen of de betrokken 
gebouwen. Zoals uit onderstaande grafiek blijkt, zullen bij 35 % van de projecten de 
initiële investeringskosten waarschijnlijk niet worden terugverdiend binnen een 
termijn van 30 jaar. 

Figuur 9 — Opsplitsing van de energie-efficiëntieprojecten binnen het 
operationeel programma van Italië (Apulië) op basis van de 
terugverdientijd 

 
Bron: ERK, op basis van door de bezochte beheersautoriteiten verstrekte gegevens, met gebruikmaking 
van de elektriciteitsprijs voor huishoudelijke afnemers in 2018 (https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php?title=Electricity_price_statistics). 

                                                      
29 Zie https://deep.eefig.eu/  
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55 In Bulgarije en Ierland, waar geen monitoringgegevens over de door de projecten 
bespaarde energie in voor bewoning bestemde gebouwen beschikbaar zijn, is het 
onmogelijk de kosteneffectiviteit van de investeringen te beoordelen. 

56 In Ierland had het operationeel programma Zuid en Oost regionaal tot doel 
uitgebreide en ambitieuze verbeteringen van de energie-efficiëntie te ondersteunen 
die de energiescore met minstens één niveau verbeterden30. In de praktijk waren in de 
projecten geen energiebesparingsstreefwaarden vastgesteld, was er geen 
verslaglegging over de bespaarde energie en verbeterde de energiescore bij meer dan 
de helft van de ondersteunde huishoudens niet (zie paragraaf 85). 

57 Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met die in ons Speciaal verslag nr. 21/2012, 
waarin wij concludeerden dat de kosten van projecten voor energie-efficiëntie in 
openbare gebouwen in verhouding tot de energiebesparingen vaak te hoog waren en 
dat de terugverdientijd ervan te lang was (gemiddeld circa 50 jaar)31. Op basis daarvan 
deden wij aan de Commissie de aanbeveling om bij de projectselectie een maximaal 
aanvaardbare enkelvoudige terugverdientijd en standaardinvesteringskosten per 
eenheid te besparen energie vast te stellen. 

58 Volgens de “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion policy funding” van de Commissie kan een maximale en/of minimale 
terugverdientijd worden vastgesteld voor subsidiabele projecten; dit kan echter 
resulteren in de instandhouding van de afhankelijkheid (“lock-in-effect”), waarbij 
allereerst laaghangend fruit wordt gefinancierd32. In de praktijk had echter geen van 
de bezochte beheersautoriteiten dergelijke drempels vastgesteld. 

In de selectiecriteria wordt nog steeds geen prioriteit gegeven aan de 
meest kosteneffectieve projecten 

59 Tabel 5 geeft een overzicht van de projectselectieprocedures en de belangrijkste 
criteria voor middelentoewijzing en projectselectie bij de vijf door ons onderzochte 
operationele programma's: 

                                                      
30 Zie deel 4, onder c), van het Iers operationeel programma Zuid en Oost regionaal voor 

2014-2020. 

31 Zie Speciaal verslag nr. 21/2012, paragraaf 52, onder a). 

32 Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion policy funding”, blz. 54. 
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Tabel 5 – Projectselectieprocedures en -criteria voor de vijf door ons 
onderzochte operationele programma's 

Operationeel 
programma Projectselectieprocedure 

Belangrijkste 
criteria voor 

middelentoewijzing 

Belangrijkste 
criteria voor 

projectselectie 

Bulgarije 
Groeiregio's 

Open oproepen (92 % 
van de middelen) Gemeentebesturen 

selecteren 
gebouwen op basis 
van leeftijd, aantal 

huishoudens, 
locatie enz., niet op 

basis van de 
kosteneffectiviteit 

van de 
energiebesparingen 

 

Bij open oproepen, 
geen criteria die 

verband houden met 
de 

kosteneffectiviteit 
van de 

energiebesparingen 

Vergelijkende oproepen 
(8 % van de middelen) 

Bij de oproep van 
2018 voor as 2 

houden de criteria 
waaraan de meeste 

punten zijn 
verbonden, verband 

met de 
kosteneffectiviteit 

van de 
energiebesparingen 

Tsjechië 
Geïntegreerd 

regionaal 
Open oproepen 

Voor het hele land 
geldende open 

oproepen 

Geen criteria die 
verband houden met 

de 
kosteneffectiviteit 

van de 
energiebesparingen 

Ierland Zuid en 
Oost regionaal Open oproepen 

Middelen 
toegewezen aan 

plaatselijke 
autoriteiten op 

basis van het aantal 
ontvangen 

aanvragen, niet op 
basis van de 

kosteneffectiviteit 
van de 

energiebesparingen 

Geen criteria die 
verband houden met 

de 
kosteneffectiviteit 

van de 
energiebesparingen 
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Operationeel 
programma Projectselectieprocedure 

Belangrijkste 
criteria voor 

middelentoewijzing 

Belangrijkste 
criteria voor 

projectselectie 

Italië (Apulië) 
Regionaal Vergelijkende oproep Vergelijkende 

oproep 

De criteria waaraan 
de meeste punten 
zijn verbonden (65 

van de 100), houden 
verband met 

energiebesparingen 

Litouwen 
Investeren in 

groei en 
werkgelegenheid 

Open oproepen Open oproepen 

Geen criteria die 
verband houden met 

de 
kosteneffectiviteit 

van de 
energiebesparingen 

Bron: ERK, op basis van door de bezochte beheersautoriteiten verstrekte gegevens. 

60 Behalve in Italië (Apulië) en bij een kleinere oproep (betreffende 8 % van de 
middelen) in Bulgarije wezen de door ons bezochte beheersautoriteiten de middelen 
voor energie-efficiëntieprojecten in voor bewoning bestemde gebouwen toe via open 
oproepen, d.w.z. volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Op die 
manier ontvingen de beheersautoriteiten voortdurend aanvragen en konden zij die, 
over het algemeen, snel verwerken. 

61 Wanneer echter gebruik wordt gemaakt van open oproepen kunnen de relatieve 
kosten en baten van de projecten niet worden beoordeeld. Die omvatten de 
kosteneffectiviteit van de energiebesparingen en de positieve neveneffecten die 
investeringen in energie-efficiëntie teweeg zouden moeten brengen (bijv. betere 
gezondheid, stadsherstel, minder energiearmoede, lagere energierekeningen, en 
minder klimaatverandering en luchtverontreiniging). Bijgevolg werd geen prioriteit 
gegeven aan projecten die meer energiebesparingen of andere voordelen opleverden 
tegen lagere kosten. 
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62 Alleen in Italië (Apulië) werd de relatieve kosteneffectiviteit van energie-
efficiëntieprojecten via een vergelijkende oproep beoordeeld (zie tekstvak 4). 

Tekstvak 4 

Voorbeeld van een operationeel programma waarbij de relatieve 
kosteneffectiviteit van energie-efficiëntieprojecten via een 
vergelijkende oproep werd beoordeeld 

In Italië (Apulië) lanceerde de beheersautoriteit een vergelijkende oproep en 
hanteerde zij één criterium dat verband hield met de kosteneffectiviteit van de 
energiebesparingen, waardoor zij prioriteit kon geven aan projecten die meer 
energie bespaarden tegen lagere kosten. Dit heeft echter niet kunnen voorkomen 
dat er ook projecten zijn gefinancierd die geringe energiebesparingen opleverden 
in verhouding tot de kostprijs. Reden hiervoor is dat er geen maximumniveau was 
vastgesteld voor de kosten per eenheid bespaarde energie (zie paragraaf 53) en 
dat er in de praktijk weinig gewicht werd toegekend aan dit criterium (3 % in 
plaats van 20 % van de beschikbare punten werd op basis van dit criterium 
toegewezen). Het meest kosteneffectieve project, dat als basis diende om de 
score van de andere projecten te bepalen, was namelijk een uitzonderingsgeval 
(aangezien het uitsluitend eenvoudige maatregelen omvatte zoals zonnepanelen, 
warmtepompen, thermostatische kranen). Daardoor kregen bijna alle (95 %) 
andere projecten een sterk vergelijkbare score (tussen 0 en 5 punten op 20) en 
was het niet mogelijk de projecten echt te prioriteren. Ter vergelijking, in de 
oproepen in het kader van het met Italiaanse middelen gefinancierd nationaal 
programma voor de renovatie van de gebouwen van de centrale 
overheidsdiensten is dit criterium goed voor 60 % van alle punten die aan een 
project kunnen worden toegewezen. 

63 Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met die in ons Speciaal verslag nr. 21/2012, 
waarin wij concludeerden33 dat kosteneffectiviteit voor de lidstaten geen bepalende 
factor was wanneer zij middelen toewezen aan maatregelen en projecten voor 
energie-efficiëntie. Op basis hiervan deden wij de aanbeveling criteria voor 
projectselectie te gebruiken die gebaseerd zijn op standaardinvesteringskosten per 
eenheid te besparen energie. 

                                                      
33 Zie Speciaal verslag nr. 21/2012, paragraaf 51, onder b). 



 39 

 

64 Volgens de “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 
with Cohesion policy funding” van de Commissie moeten de lidstaten criteria hanteren 
om te bepalen welke energie-efficiëntieprojecten het meest kosteneffectief zijn en 
waaraan bij de selectie prioriteit moet worden gegeven34. Uit de huidige bevindingen 
blijkt echter dat deze aanbeveling grotendeels niet is opgevolgd. 

Zwak prestatiekader 

65 Uit de prestatie-informatie over uitgaven voor energie-efficiëntie moet blijken 
wat met de EU-middelen is bereikt, en dat zij goed zijn besteed (verantwoording)35. Uit 
die informatie moet blijken dat de lidstaten kosteneffectieve projecten hebben 
geselecteerd.  

66 Om te waarborgen dat de uitgaven resultaatgericht zijn, moet het prestatiekader 
volgens de richtsnoeren van de Commissie36 het volgende omvatten: 

a) specifieke, meetbare, haalbare, relevante en van een datum voorziene 
doelstellingen voor elk operationeel programma, waarbij wordt bepaald hoe de 
door de EU gecofinancierde maatregelen bijdragen tot het bereiken van de EU-
streefcijfers voor energie-efficiëntie; 

b) indicatoren aan de hand waarvan de fysieke output en resultaten van de 
projecten kunnen worden gemonitord. Aangezien de gecontroleerde uitgaven als 
hoofddoel hebben energie te besparen, moeten deze indicatoren in de eerste 
plaats informatie verstrekken over de hoeveelheid bespaarde energie en, indien 
mogelijk, over andere resultaten van de projecten. Met het monitoringsysteem 
moet het mogelijk zijn deze gegevens te cumuleren met het oog op verslaglegging 
over de energie die dankzij de operationele programma's is bespaard en bijgevolg 
over de bijdrage van de EU-begroting aan de verwezenlijking van de EU-
streefcijfers voor energie-efficiëntie; 

                                                      
34 Commissie (2014), “Technical Guidance on Financing the energy renovation of buildings 

with Cohesion policy funding”, blz. 54. 

35 In overeenstemming met het beginsel van goed financieel beheer, zoals vastgesteld in het 
Financieel Reglement, Verordening (EU, Euratom) 2018/1046 van 18 juli 2018, artikel 33. 

36 Commissie (2014), “Guidance for Member States on performance framework, review and 
reserve” en Commissie (2014), “Richtsnoeren over de ex-antevoorwaarden”. 
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c) ex-antevoorwaarden, om te waarborgen dat de noodzakelijke voorwaarden voor 
een doeltreffende en doelmatige besteding van de middelen aanwezig zijn, en 
een prestatiereserve, zodat operationele programma's waarvan kan worden 
aangetoond dat ze op een kosteneffectieve wijze energiebesparingen opleveren, 
kunnen worden beloond.  

Gemeenschappelijke indicatoren meten energiebesparingen als gevolg 
van investeringen bij openbare gebouwen, maar niet bij voor bewoning 
bestemde gebouwen 

67 In alle vijf de door ons onderzochte operationele programma's zijn voor de 
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie specifieke doelstellingen 
vastgesteld, gebaseerd op de noodzaak om het gebouwenbestand, en in het bijzonder 
de voor bewoning bestemde gebouwen, energie-efficiënter te maken 
(zie paragraaf 24). De doelstellingen zijn relevant voor het EU-kerndoel van energie-
efficiëntie en ze zijn tijdsgebonden (de resultaten moeten immers uiterlijk in 2023 
worden bereikt). In geen enkel door ons onderzocht operationeel programma was 
echter vastgesteld hoeveel energiebesparingen de investeringen naar verwachting 
moesten opleveren of hoe hoog de verwachte kosten per eenheid bespaarde energie 
mochten zijn.  

68 In de fondsspecifieke verordeningen37 is een lijst van gemeenschappelijke 
outputindicatoren vastgesteld die de lidstaten moeten gebruiken telkens wanneer de 
indicator relevant is om de output van de gefinancierde investering uit te drukken. De 
twee gemeenschappelijke outputindicatoren die relevant zijn voor uitgaven ter 
verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen zijn: 

a) gemeenschappelijke outputindicator 31 “Aantal huishoudens met verbeterde 
energieverbruikclassificatie”, die betrekking heeft op uitgaven voor de op energie-
efficiëntie gerichte renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen; 

b) gemeenschappelijke outputindicator 32 “Daling van het jaarlijks primair 
energieverbruik van openbare gebouwen”, die moet meten hoeveel energie 
wordt bespaard met uitgaven aan met name op energie-efficiëntie gerichte 
renovatie van openbare gebouwen. 

                                                      
37 Artikel 5 en bijlage I van Verordening (EU) nr. 1300/2013 inzake het Cohesiefonds. Artikel 6 

en bijlage I van Verordening (EU) nr. 1301/2013 inzake het EFRO. 
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69 In figuur 10 en figuur 11 wordt de voortgang getoond die tot 2018 is geboekt ten 
opzichte van de streefwaarden voor 2023 voor gemeenschappelijke 
outputindicatoren 31 en 32. 

Figuur 10 — Gemeenschappelijke outputindicator 31 “Aantal 
huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie” 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Europese Commissie. 

Figuur 11 — Gemeenschappelijke outputindicator 32 “Daling van het 
jaarlijks primair energieverbruik van openbare gebouwen” 

 
Bron: ERK, op basis van gegevens van de Europese Commissie. 
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70 Voor investeringen in energie-efficiëntie bij openbare gebouwen biedt 
gemeenschappelijke outputindicator 32 informatie over de bespaarde energie. Voor 
investeringen in energie-efficiëntie bij voor bewoning bestemde gebouwen biedt 
gemeenschappelijke outputindicator 31 echter informatie over het aantal huishoudens 
met een betere energiescore, niet over de bespaarde energie.  

71 Aangezien er geen gemeenschappelijke indicator bestaat die informatie verstrekt 
over hoeveel energie er wordt bespaard met investeringen in voor bewoning 
bestemde gebouwen, is het niet mogelijk te weten te komen hoeveel energie zal 
worden bespaard door de geplande 4,6 miljard EUR38 uit de EU-begroting 2014-2020 
te investeren in energie-efficiëntie van voor bewoning bestemde gebouwen. Het is ook 
niet mogelijk de totale bijdrage van de EU-begroting aan de verwezenlijking van de EU-
streefcijfers voor energie-efficiëntie te kwantificeren. 

72 Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met die in ons speciaal verslag nr. 21/2012, 
waarin wij concludeerden39 dat de prestatie-indicatoren voor maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie niet geschikt waren om de programma’s te monitoren 
en dat de resultaten van de maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie binnen 
de EU niet kunnen worden gecumuleerd. Op basis hiervan bevolen wij de 
gebruikmaking van vergelijkbare prestatie-indicatoren in de hele EU aan. De 
Commissie voerde deze aanbeveling ten dele uit door voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 gemeenschappelijke outputindicator 32 in te 
voeren, die informatie biedt over de energie die wordt bespaard dankzij door de EU-
gefinancierde investeringen, maar alleen voor openbare gebouwen. Voor de 
programmeringsperiode 2021-2027 heeft de Commissie voorgesteld gebruik te maken 
van gemeenschappelijke resultaatindicator RCR26 “Jaarlijks eindverbruik van energie 
(waarvan: residentieel, niet-residentieel, openbaar niet-residentieel)”. 

73 Naast gemeenschappelijke outputindicatoren kenden de vijf door ons 
onderzochte operationele programma's ook de volgende programmaspecifieke 
indicatoren die gericht zouden moeten zijn op de specifieke investeringen die daarmee 
ondersteund worden:  

                                                      
38 Dit is de begroting die door de lidstaten is toegewezen tot en met 31 januari 2020. 

39 Zie speciaal verslag nr. 21/2012 paragraaf 51, onder c). 



 43 

 

Tabel 6 – Programmaspecifieke indicatoren voor de vijf door ons 
onderzochte operationele programma's 

Operationeel 
programma indicator Meeteenheid Uitgangswaar

de in 2013 

Waarde in 
2018 (of laatst 
gerapporteer
de waarde) 

Voortgang 

Bulgarije 
Groeiregio's 

Eindverbruik van 
energie van 
huishoudens  

(in 1 000 toe*) 2 257 2 319 - 

Eindverbruik van 
energie door de 

overheid en in de 
sectoren handel 

en diensten 

(in 1 000 toe) 964 1 200 - - 

Tsjechië  
Geïntegreerd 

regionaal 

Eindverbruik van 
energie van 
huishoudens 

MWh/jaar 70 027 778 80 497 553 - - 

Ierland Zuid en 
Oost regionaal 

De gemiddelde 
thermische 

prestaties van 
wooneenheden 
in de regio zuid-

oost 

kWh/m2/jaar 210 144 ++ 

Italië (Apulië) 
Regionaal 

Elektriciteitsverbr
uik van de 

overheid per 
arbeidseenheid 

GWh 3,2 3,3 - 

Litouwen 
Investeren in 

groei en 
werkgelegenheid 

Eindverbruik van 
energie in de 
diensten- en 

huishoudsector 

(in 1 000 toe) 2 110 2 090 + 

* Ton olie-equivalent (toe) is de hoeveelheid energie die vrijkomt bij de verbranding van een ton ruwe 
olie. Komt ongeveer overeen met 11 630 kilowattuur (kWh). 

Bron: ERK, op basis van door de bezochte beheersautoriteiten verstrekte gegevens. 

74 In de vijf bezochte lidstaten zijn deze “resultaatindicatoren” van statistische aard 
en bieden zij informatie over bijvoorbeeld het energieverbruik van alle gebouwen in 
een lidstaat en niet alleen van de gebouwen die in het kader van door de EU 
gefinancierde projecten zijn gerenoveerd. Deze indicatoren bieden dus geen 
informatie over de energiebesparingen die te danken zijn aan door de EU 
gefinancierde investeringen in energie-efficiëntie. 
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75 Drie van de vijf bezochte lidstaten verzamelden gegevens over hoeveel energie 
dankzij individuele projecten werd bespaard, waaronder projecten met betrekking tot 
voor bewoning bestemde gebouwen. De Commissie vroeg de lidstaten echter niet 
gegevens te verstrekken aan de hand waarvan de gemiddelde kosten per eenheid 
bespaarde energie konden worden gemonitord. 

76 De Commissie en de lidstaten verklaarden in hun planningdocumenten dat 
investeringen in energie-efficiëntie ook andere voordelen opleveren naast 
energiebesparingen (bijv. betere gezondheid, stadsherstel, betere levenskwaliteit, 
minder energiearmoede, lagere energierekeningen en minder luchtverontreiniging). 
Geen enkele van de bezochte lidstaten maakte echter gebruik van indicatoren om deze 
bijkomende voordelen te meten. 

Indicatoren kunnen niet worden gebruikt voor het monitoren van 
kosteneffectiviteit 

77 Geen van de door de vijf lidstaten gebruikte indicatoren meet de 
kosteneffectiviteit van de investeringen ter verbetering van de energie-efficiëntie van 
gebouwen. Na vergelijkbare bevindingen bij onze vorige controle hadden we 
aanbevolen om de kosten per eenheid bespaarde energie en de verwachte en 
gerealiseerde terugverdientijd te monitoren40. Dit kan nuttig zijn bij het bepalen van 
benchmarks en drempels voor projectselectie (zie paragraaf 58) en, in het kader van de 
toewijzing van de prestatiereserve, bij het beoordelen van de mate waarin met 
operationele programma's de beoogde resultaten worden verwezenlijkt 
(zie paragraaf 82).  

78 De Commissie was het echter niet volledig eens met onze aanbeveling. Zij was 
immers van oordeel dat de vergelijkbaarheid van de aanbevolen indicatoren beperkt 
zou zijn omdat veel factoren (bijv. energieprijzen, klimatologische omstandigheden) 
hierop van invloed zijn. De Commissie heeft dus in haar monitoringsysteem voor de 
periode 2014-2020 niets voorzien om de kosteneffectiviteit van de investeringen te 
monitoren, d.w.z. gegevens te verzamelen over de kosten per eenheid bespaarde 
energie. Hoewel wordt gesteld dat de resultaatgerichtheid bij uitgaven in het kader 
van het cohesiebeleid in 2014-2020 is toegenomen, is er nog steeds geen gevolg 
gegeven aan onze aanbeveling. 

                                                      
40 Zie ons Speciaal verslag nr. 21/2012, aanbeveling 2. 
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79 Op basis van de door de Commissie gemelde cijfers hebben wij de gemiddelde 
kosten per huishouden met een gerenoveerde woning (ziefiguur 12); de Commissie is 
echter van mening dat deze cijfers niet de werkelijke kosten van de investeringen 
weergeven, en evenmin alle geboden voordelen. 

Figuur 12 — Gemiddelde kosten per huishouden met verbeterde 
energiescore en aantal huishoudens met een gerenoveerde woning per 
lidstaat 

 
Bron: ERK, op basis van door de Europese Commissie verstrekte gegevens (wij berekenden de 
gemiddelde kosten per huishouden met verbeterde energiescore door de uitgaven voor op energie-
efficiëntie gerichte renovatie van voor bewoning bestemde gebouwen (gerapporteerd in bijlage), te 
delen door het aantal huishoudens met verbeterde energiescore zoals op 31 december 2018 opgegeven 
in het kader van gemeenschappelijke outputindicator 31). De grafiek toont niet de gemiddelde kosten 
per huishouden voor de acht lidstaten (FI, GR, IT, MT, NL, SE, SK, UK) die geen huishoudens met 
verbeterde energiescore opgaven. 

De Commissie wees de prestatiereserve voor maatregelen op het gebied 
van energie-efficiëntie toe op basis van uitgaven en outputs in plaats van 
op basis van bespaarde energie 

80 Om te waarborgen dat de nodige maatregelen worden genomen om 
kosteneffectieve investeringen in energie-efficiëntie te bevorderen, legde de 
Commissie aan het begin van de programmeringsperiode 2014-2020 specifieke ex-
antevoorwaarden op aan de lidstaten. Om hieraan te voldoen, moesten maatregelen 
worden genomen om het volgende te waarborgen: 
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a) minimumeisen met betrekking tot de energieprestatie van gebouwen; 

b) een systeem van energieprestatiecertificaten voor gebouwen; 

c) strategische planning inzake energie-efficiëntie; 

d) Individuele meters voor eindverbruikers. 

81 Aan het begin van de programmeringsperiode 2014-2020 waren deze 
maatregelen in alle bezochte lidstaten, met uitzondering van Italië, ingevoerd. Italië 
nam de maatregelen onder a) en b) in 2017, d.w.z. drie jaar na de start van de 
programmeringsperiode 2014-2020. 

82 Om de operationele programma's resultaatgericht te maken, voorzag de EU in 
een prestatiereserve (van 6 % van de middelen voor cohesiebeleid) en wees zij deze in 
augustus 2019 toe aan de prioriteiten waarvoor de mijlpalen waren bereikt. Waar 
twee indicatoren zijn, moet bij beide minstens 85 % van de mijlpaalwaarde ervan zijn 
bereikt;. Bij drie (of meer) indicatoren moet bij één ervan minstens 75 % van de 
mijlpaalwaarde zijn bereikt en bij de andere twee minstens 85 %. 

83 Zoals vastgesteld in onze eerdere verslagen41, worden die mijlpalen uitgedrukt in 
termen van uitgaven en outputindicatoren. Bij de vijf door ons onderzochte 
operationele programma's waren de mijlpalen voor maatregelen op het gebied van 
energie-efficiëntie uitgedrukt in termen van uitgaven en van aantal huishoudens met 
verbeterde energiescore.  

84 Behalve bij Litouwen nam de Commissie het besluit over het uitkeren van de 
prestatiereserve voor maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie op basis van 
uitgaven en outputs, niet op basis van de bespaarde energie in voor bewoning 
bestemde gebouwen of de kosteneffectiviteit van de investeringen. 

85 In Ierland zijn de aan de Commissie meegedeelde indicatoren “aantal 
huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie” en “totaalbedrag van 
subsidiabele uitgaven” niet betrouwbaar. Naar aanleiding van onze controle en de 
opmerkingen van de Commissie meldde de Ierse overheid dat de energiescore van 

                                                      
41 Speciaal verslag nr. 15/2017 

(https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=43174), advies nr. 6/2018 
(https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=47745), briefingdocument “Het 
leveren van prestaties in het cohesiebeleid” 
(https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=50385). 

https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=43174
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=47745
https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=50385


 47 

 

52 % van de woningen die in 2017 in het kader van het programma “Betere energie, 
warmere woningen” waren gerenoveerd, niet was verbeterd. De Ierse overheid is 
momenteel de projecten van in 2014, 2015, 2016 en 2018 gerenoveerde woningen aan 
het bekijken, om na te gaan bij hoeveel woningen zij geen betere energiescore hebben 
opgeleverd. 

86 Bij Litouwen was de Commissie in augustus 2019 op basis van een nationaal 
controleverslag over het systeem van oordeel dat het hele monitoringsysteem en de 
gegevens inzake gemeenschappelijke en specifieke indicatoren ernstig tekortschoten 
op het gebied van kwaliteit en betrouwbaarheid. Dit was niet alleen het geval bij 
maatregelen voor energie-efficiëntie. Derhalve heeft de Commissie de 
prestatiereserve nog aan geen enkele maatregel in het operationeel programma van 
Litouwen toegewezen. 
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Conclusies en aanbevelingen 
87 Wij onderzochten vijf operationele programma's in Bulgarije, Ierland, Italië 
(Apulië), Litouwen en Tsjechië, in het kader waarvan ongeveer 2,9 miljard EUR van de 
middelen uit het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling en het Cohesiefonds 
hieraan was toegewezen. Wij gingen na of deze begrotingsmiddelen op een 
kosteneffectieve manier waren gebruikt en of de Commissie en de lidstaten de 
aanbevelingen uit ons speciaal verslag nr. 21/2012 over energie-efficiëntie in openbare 
gebouwen hadden uitgevoerd. 

88 Net als in ons vorig verslag stellen wij vast dat de kosteneffectiviteit niet het 
leidende beginsel is bij EU-uitgaven ter verbetering van de energie-efficiëntie van 
gebouwen. Ondanks betere richtsnoeren van de Commissie stelden wij aanhoudende 
tekortkomingen vast, vooral bij de projectselectie. De gefinancierde investeringen zijn 
nog steeds niet gericht op het realiseren van de grootst mogelijke energiebesparingen 
met de geïnvesteerde middelen. Indien in de projectselectieprocedures meer aandacht 
wordt besteed aan kosteneffectiviteit, zouden grotere energiebesparingen per 
geïnvesteerde euro kunnen worden gerealiseerd. 

89 Aangezien deze middelen in het kader van gedeeld beheer worden uitgegeven, 
zijn zowel de Commissie als de lidstaten ervoor verantwoordelijk dat de middelen zo 
worden ingezet dat zij de grootst mogelijke impact hebben. De Commissie is echter 
van mening dat de verantwoordelijkheid voor projectselectie uitsluitend bij de 
lidstaten berust. In het licht van de ambitieuzere energie-efficiëntiestreefcijfers van de 
EU en het vooruitzicht van begrotingsbezuinigingen is het meer dan ooit noodzakelijk 
de kosteneffectiviteit van de uitgaven te waarborgen.  

90 Wij stelden vast dat er, als gevolg van tijdsdruk, bij het opstellen van de 
operationele programma's voor 2014-2020 onvoldoende rekening kon worden 
gehouden met de door de lidstaten in de nationale actieplannen voor energie-
efficiëntie gesignaleerde behoeften. Voor de periode 2021-2027 moesten de lidstaten 
hun nationale energie- en klimaatplannen uiterlijk op 31 december 2019, en de 
nationale langetermijnstrategieën voor renovatie uiterlijk op 10 maart 2020 naar de 
Commissie sturen. Deze strategische documenten moesten op tijd komen om door de 
lidstaten te kunnen worden verwerkt in de cohesiebeleidsprogramma’s. 
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91 Wat betreft de behoefteanalyses van de operationele programma's zelf, stelden 
wij het volgende vast: 

o In alle vijf de door ons onderzochte operationele programma's werd vastgesteld 
dat het nodig was om de energie-efficiëntie van het betrokken gebouwenbestand, 
en in het bijzonder de voor bewoning bestemde gebouwen, te verbeteren, maar 
werden de mogelijke energiebesparingen en overeenkomstige 
investeringsbehoeften niet gekwantificeerd (zie de paragrafen 23-28). 

o Geen enkele van de vijf onderzochte operationele programma's bevatte een 
beschrijving van de bestaande belemmeringen voor investeringen in energie-
efficiëntie. Niettemin hadden Litouwen en Tsjechië al initiatieven ondernomen 
om bepaalde belemmeringen weg te nemen (zie de paragrafen 29-32). 

o Hoewel investeringen in energie-efficiëntie kostenbesparingen opleveren voor de 
eigenaar en/of huurder van het gebouw, en zo een zakelijke grondslag bieden om 
terugvorderbare financiële instrumenten te gebruiken, wordt in het kader van 
vier van de vijf door ons onderzochte operationele programma's nog steeds 
uitsluitend gebruikgemaakt van subsidies om deze investeringen te financieren. 
Alleen Litouwen voerde een succesvol financieel EU-instrument in waarmee 
preferentiële leningen werden verstrekt om ongeveer 4 000 gebouwen met 
meerdere appartementen te helpen renoveren (zie de paragrafen 33-35). 

o Ondanks het feit dat de Commissie adviseerde om grondige renovaties aan te 
moedigen door hogere steunpercentages te bieden voor grondiger renovaties, 
differentieerden drie van de vijf door ons bezochte lidstaten hun 
steunpercentages niet en boden zij subsidies van 100 % ongeacht de verwachte 
energiebesparingen van de projecten. Litouwen en Tsjechië hanteerden 
verschillende steunpercentages om zoveel mogelijk particuliere financiering aan 
te trekken (zie de paragrafen 36-42).  

Aanbeveling 1 – Plan de investeringen beter en maak ze 
doelgerichter 

Alvorens programma's goed te keuren in het kader waarvan maatregelen op het 
gebied van energie-efficiëntie zouden worden gefinancierd met middelen voor 
cohesiebeleid, moet de Commissie nagaan of deze: 

a) zijn gebaseerd op een analyse van de maatregelen die nodig zijn om financiële 
instrumenten of marktmechanismen, zoals energieprestatiecontracten, op te 
zetten en of deze een kosteneffectief gebruik bevorderen van door de EU 
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gefinancierde subsidies voor grondige renovaties die verder gaan dan de 
minimale energieprestatie-eisen, rekening houdend met de specifieke 
marktomstandigheden; 

b) aansluiten op de nationale energie- en klimaatplannen en de nationale 
langetermijnstrategieën voor renovatie;  

c) de geraamde energiebesparingen bepalen die dankzij EU-middelen worden 
gerealiseerd. 

Streefdatum voor uitvoering: Op tijd voor de goedkeuring van de programma’s van 
2021-2027. 

92 Wat betreft projectselectie stelden wij het volgende vast: 

o Alle vijf de bezochte lidstaten eisten dat de projecten werden gebaseerd op een 
energieaudit en dat er een energieprestatiecertificaat voor de gebouwen werd 
afgeleverd voor en na de werken (zie de paragrafen 45-48). 

o Alle bezochte lidstaten – uitgezonderd Ierland – eisten dat de projecten een 
zekere ambitie vertoonden door te bepalen welke energiescores de gebouwen na 
de werken minimaal moesten behalen en/of hoeveel procent energiebesparingen 
de projecten minimaal moesten opleveren. Er waren echter geen maximale 
kosten per eenheid bespaarde energie vastgesteld, wat heeft geleid tot projecten 
die te prijzig waren in verhouding tot de energie die ermee naar verwachting zou 
worden bespaard (zie de paragrafen 49-58). 

o Met uitzondering van Italië (Apulië) wezen de door ons bezochte lidstaten de 
middelen aan projecten toe volgens het beginsel “wie het eerst komt, het eerst 
maalt” en via open oproepen, waardoor het onmogelijk was de relatieve kosten 
en baten van de projecten te beoordelen of prioriteit te geven aan projecten die 
waarschijnlijk meer energiebesparingen of andere voordelen zullen opleveren 
tegen lagere kosten (zie de paragrafen 59-64). 
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Aanbeveling 2 — Verbeter de projectselectieprocedures 

Voor de periode 2021-2027 moet de Commissie waarborgen dat de beheersautoriteiten 
voldoen aan de vereisten van het Financieel Reglement met betrekking tot de 
beginselen van zuinigheid, efficiëntie en doeltreffendheid, met name door gebruik te 
maken van procedures voor de selectie van projecten die: 
— minimum- en/of maximumniveaus zijn vastgesteld voor belangrijke parameters 

(bijv. de hoeveelheid energie die moet worden bespaard, de minimale 
energiescore die het gebouw moet halen na het project, de netto contante 
waarde, de enkelvoudige terugverdientijd of de kosten per eenheid bespaarde 
energie); 

— de relatieve kosten en baten van projecten worden geanalyseerd en projecten 
worden geselecteerd die meer energiebesparingen en andere voordelen 
opleveren tegen lagere kosten. 

Streefdatum voor uitvoering: Op tijd voor de goedkeuring van de programma’s van 
2021-2027. 

93 Wat betreft het prestatiekader stelden wij het volgende vast: 

o Er bestaat geen indicator die meet hoeveel energie wordt bespaard met 
investeringen in voor bewoning bestemde gebouwen; het is dus onmogelijk vast 
te stellen in welke mate de EU-begroting bijdraagt aan het bereiken van de EU-
streefcijfers voor energie-efficiëntie. Er bestaat evenmin een indicator die de 
andere voordelen meet die deze investeringen zouden moeten opleveren (zie de 
paragrafen 67-76). 

o Geen van de indicatoren die in de door ons bezochte lidstaten worden gebruikt, 
meet de kosteneffectiviteit van de investeringen in gebouwen, aangezien de 
Commissie haar monitoringsysteem voor 2014-2020 niet zo heeft opgezet dat het 
informatie verstrekt over de kosten per eenheid bespaarde energie (zie de 
paragrafen 77-79). 

o Alle bezochte beheersautoriteiten (uitgezonderd Italië (Apulië)) voerden op tijd 
de maatregelen uit die in de ex-antevoorwaarden voor investeringen in energie-
efficiëntie waren vastgesteld. De criteria voor de toewijzing van de 
prestatiereserve zorgden er echter niet voor dat de uitgaven resultaatgericht 
waren, omdat de Commissie deze heeft toegewezen op basis van uitgaven en 
outputs in plaats van op basis van bespaarde energie of kosteneffectiviteit (zie de 
paragrafen 80 -86). 
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Aanbeveling 3 – Maak het prestatiekader resultaatgerichter om 
de voortgang in de richting van de EU-streefcijfers beter te 
monitoren en de verantwoording te verbeteren 

De Commissie moet: 

a) informatie verstrekken over zowel de totale uitgaven als de hoeveelheid 
bespaarde energie, of andere resultaten die de investeringen hebben opgeleverd; 

b) indicatoren vaststellen voor het monitoren van de kosteneffectiviteit van de 
investeringen, en 

c) gebruikmaken van deze indicatoren bij het nemen van besluiten over de 
toewijzing van middelen bij de tussentijdse beoordeling van de periode 
2021-2027. 

Streefdatum voor uitvoering: Op tijd voor de goedkeuring van de programma’s van 
2021-2027 voor (b) en wanneer alle programma’s voor 2021-2027 eenmaal zijn 
goedgekeurd voor (a) en (c).  

 

Dit verslag werd door kamer I onder leiding van de heer Nikolaos MILIONIS, lid van de 
Rekenkamer, te Luxemburg vastgesteld op 30 maart 2020.  

Voor de Rekenkamer 

 

Klaus-Heiner LEHNE 
President  
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Bijlage 
Bijlage I – Middelen voor cohesiebeleid die bestemd zijn voor 
energie-efficiëntie in gebouwen in 2014-2020 

Lidstaten 

Budget voor 
voor 

bewoning 
bestemde 
gebouwen 

Budget voor 
openbare 
gebouwen  

Budget voor 
gebouwen 

(som van voor 
bewoning 

bestemde en 
openbare 

gebouwen) 

 Aandeel van het 
budget voor 

gebouwen in de 
totale 

begrotingsmiddelen 
voor het 

cohesiebeleid in de 
lidstaat (%) 

 % van het 
budget 

voor 
gebouwen 

dat was 
uitgegeven 
tot en met 
31.12.2018 

Uitgaven 
voor voor 
bewoning 
bestemde 
gebouwen 
tot en met 
31.12.2018 

AT 0 5 893 940 5 893 940 1 % 19 % 0 

BE 12 000 000 26 330 513 38 330 513 2 % 14 % 2 004 843 

BG 116 091 519 80 508 006 196 599 525 3 % 15 % 12 844 101 

CY 20 500 000 23 500 000 44 000 000 6 % 20 % 7 058 821 

CZ 373 969 708 617 437 463 991 407 171 5 % 21 % 90 193 054 

DE 0 892 832 893 892 832 893 5 % 9 % 0 

DK 0 0 0 0 % 0 % 0 

EE 174 636 461 1 863 044 176 499 505 5 % 46 % 80 542 195 

ES 557 157 926 1 028 280 396 1 585 438 322 5 % 7 % 80 505 722 

FI 1 996 928 12 011 720 14 008 648 1 % 19 % 571 466 

FR 454 230 674 257 357 785 711 588 459 5 % 22 % 126 810 646 

GR 248 138 321 307 639 356 555 777 677 3 % 8 % 26 600 287 

HR 90 000 000 181 810 805 271 810 805 3 % 23 % 42 350 578 

HU 250 323 411 902 749 679 1 153 073 090 5 % 27 % 65 880 774 

IE 84 500 000 0 84 500 000 8 % 27 % 22 653 118 

IT 41 534 286 1 053 215 228 1 094 749 514 3 % 10 % 1 793 395 

LT 336 171 919 160 392 880 496 564 799 7 % 46 % 208 021 084 

LU 1 203 638 2 407 277 3 610 915 9 % 39 % 636 990 

LV 150 000 000 182 545 246 332 545 246 8 % 6 % 6 587 902 

MT 5 088 170 4 866 946 9 955 116 1 % 33 % 2 400 000 

NL 9 652 206 20 164 314 29 816 520 3 % 33 % 800 000 

PL 750 703 882 1 502 887 179 2 253 591 061 3 % 23 % 68 664 689 

PT 143 626 068 442 916 876 586 542 944 3 % 3 % 10 061 529 

RO 444 330 119 741 840 094 1 186 170 213 5 % 9 % 81 954 405 

SE 13 637 164 12 561 834 26 198 998 2 % 6 % 908 540 

SI 6 600 000 142 360 000 148 960 000 5 % 26 % 1 016 859 

SK 111 388 554 474 886 480 586 275 034 4 % 34 % 111 338 723 

UK 161 251 913 75 302 550 236 554 463 2 % 14 % 6 710 616 

EU-28 4 558 732 867 9 154 562 505 13 713 295 372 4 % 18 % 1 058 910 337 

Bron: ERK, op basis van door de Europese Commissie verstrekte gegevens.  
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Verklarende woordenlijst 

Beheersautoriteit: De nationale, regionale of plaatselijke overheidsinstantie die door 
een lidstaat is aangewezen voor het beheer van een operationeel programma. Haar 
taken omvatten het selecteren van projecten die gefinancierd zullen worden, het 
monitoren van de uitvoering ervan en het uitbrengen van verslag aan de Commissie 
over de behaalde resultaten. 

Cohesiebeleid: Het belangrijkste EU-investeringsbeleid dat erop is gericht de 
economische en sociale ongelijkheden tussen de regio's en de lidstaten te 
verminderen. Deze controle betrof met name de volgende twee fondsen:  

a) Cohesiefonds (CF): Een EU-fonds voor het verminderen van economische en sociale 
ongelijkheden en voor het bevorderen van duurzame ontwikkeling in de EU door de 
financiering van investeringen in lidstaten waar het bruto nationaal inkomen per 
inwoner minder dan 90 % van het EU-gemiddelde bedraagt.  

b) Europees Fonds voor regionale ontwikkeling (EFRO): Een EU-fonds waarmee wordt 
beoogd de economische en sociale cohesie in de gehele Europese Unie te versterken 
door regionale onevenwichtigheden te verhelpen door middel van financiële steun, 
met name voor prioritaire gebieden zoals innovatie en onderzoek, de digitale agenda, 
kleine en middelgrote ondernemingen en de koolstofarme economie, milieu en 
duurzaam vervoer. 

Energieaudit: Een normale energieaudit bestaat uit een complete energieanalyse van 
de energiesystemen van een installatie. Meer bepaald omvat deze de vaststelling van 
een referentiewaarde voor het energieverbruik en een evaluatie van de potentiële 
energiebesparingen en de kosteneffectiviteit van de op gepaste wijze geselecteerde 
maatregelen voor energiebesparing. 

Energie-efficiëntie: Energie-efficiëntie houdt in dat minder energie-input wordt 
gebruikt voor eenzelfde niveau aan economische activiteit of diensten. Investeren in 
energie-efficiëntie leidt tot een beter economisch en maatschappelijk rendement dan 
investeren in energietoevoer. Energie-efficiëntie vergroot het potentieel voor 
economische groei, maakt bedrijven concurrerender, verlaagt de energierekeningen 
van huishoudens en leidt tot een lagere afhankelijkheid van energie-invoer, minder 
uitstoot en een betere luchtkwaliteit. 

Energieprestatiecontract: Een contractuele regeling tussen de begunstigde en de 
aanbieder van een maatregel ter verbetering van de energie-efficiëntie, die tijdens de 
gehele looptijd van het contract wordt geverifieerd en gecontroleerd, waarbij de 
investeringen (arbeid, leveringen of diensten) zodanig worden betaald dat ze in 
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verhouding staan tot de contractueel vastgelegde mate van verbetering van de 
energie-efficiëntie of een ander overeengekomen prestatiecriterium, zoals financiële 
besparingen (artikel 2, onder 27, van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-
efficiëntie); 

Ex-antevoorwaarden: Voorwaarden die gebaseerd zijn op vooraf bepaalde criteria 
waaraan moet worden voldaan zoals vastgesteld in Verordening (EU) nr. 1303/2013 
houdende gemeenschappelijke bepalingen en die worden beschouwd als 
noodzakelijke voorwaarden voor de doeltreffende en doelmatige besteding van EU-
middelen voor cohesiebeleid. Bij de opstelling van operationele programma’s voor de 
programmeringsperiode 2014-2020 moeten de lidstaten beoordelen of er aan deze 
voorwaarden is voldaan. Als niet aan de voorwaarden was voldaan, moesten er 
actieplannen worden opgesteld om ervoor te zorgen dat er uiterlijk op 31 december 
2016 aan was voldaan. 

Kosteneffectieve investering: Het goedkoopste alternatief voor het bereiken van een 
bepaald prestatieniveau of het alternatief met het hoogste prestatieniveau tegen een 
bepaald kostenniveau. Dit kan tevens worden gehanteerd ter vergelijking en 
prioritering van alternatieve projecten binnen een programma. (Kreith, F., Goswami, 
Y.D., Handbook of Energy Efficiency and Renewable Energy, Taylor & Francis, Boca 
Raton, Verenigde Staten, 2007). Het efficiëntiebeginsel, dat de best mogelijke 
verhouding tussen de ingezette middelen, de ondernomen activiteiten en de bereikte 
doelstellingen inhoudt, is een vereiste voor EU-begrotingsuitgaven (zie artikel 33, lid 1, 
onder b), van het Financieel Reglement). 

Kostenoptimale methodologie voor gebouwen: De kostenoptimale methodologie is 
gericht op het creëren van een wettelijk kader voor het verhogen van de 
minimumeisen van de lidstaten voor energieprestaties van gebouwen om ervoor te 
zorgen dat alle economisch verantwoorde maatregelen ook worden genomen. 

Nationaal actieplan voor energie-efficiëntie (NAPEE): Omvat strategische 
instrumenten op lidstaatniveau voor het plannen, coördineren en uitvoeren van 
maatregelen op het gebied van energie-efficiëntie in alle sectoren. In de NAPEE's 
worden verantwoordelijkheden vastgesteld, kunnen behoeften worden geraamd en 
middelen toegewezen. De NAPEE's vormen een verplichting die de lidstaten moeten 
nakomen, maar zij houden niet rechtstreeks verband met de financiering voor 
cohesiebeleid. Het is wettelijk niet vereist of verplicht om verslag uit te brengen over 
de energiebesparingen die door middel van EU-fondsen worden gerealiseerd. Het is 
evenmin verplicht EU-middelen te gebruiken om de in de NAPEE's geïdentificeerde 
gebieden te financieren. 
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Operationeel programma (OP): In een operationeel programma worden de 
prioriteiten en specifieke doelstellingen van een lidstaat of regio vastgesteld, evenals 
de manier waarop de middelen (EU- en nationale publieke en private cofinanciering) 
voor cohesiebeleid zullen worden gebruikt gedurende een bepaalde periode 
(momenteel 2014-2020) voor de financiering van projecten. Deze projecten moeten 
bijdragen tot de verwezenlijking van een bepaald aantal doelstellingen op het niveau 
van de prioritaire assen van het OP. Een OP wordt opgesteld door de lidstaat en moet 
door de Commissie zijn goedgekeurd voordat er betalingen uit de EU-begroting 
kunnen worden verricht. OP's kunnen tijdens de looptijd alleen worden gewijzigd 
indien beide partijen daarmee instemmen. 

Partnerschapsovereenkomsten (PA's): Deze worden gesloten tussen de Europese 
Commissie en elke lidstaat voor de programmeringsperiode 2014-2020. Hierin worden 
de plannen van de nationale autoriteiten beschreven voor het gebruik van middelen 
uit de Europese structuur- en investeringsfondsen (ESIF) en worden voor elk land de 
strategische doelen en prioriteiten voor investeringen omschreven, waarmee deze 
plannen aan de algemene doelstellingen van de Europa 2020-strategie voor slimme, 
duurzame en inclusieve groei worden gekoppeld. Zij worden opgesteld door de lidstaat 
in overleg met de Commissie en moeten door de Commissie worden vastgesteld. 

Prestatiereserve: Bestaat uit 6 % van de middelen die worden toegewezen aan het 
EFRO en het CF uit hoofde van de doelstelling “Investeringen voor groei en 
werkgelegenheid”. Hoewel deze middelen worden opgenomen in de programma's, 
worden zij slechts definitief toegewezen of opnieuw toegewezen op basis van de 
uitkomst van een evaluatie van de prestaties in 2019. 

Verplichtingsregelingen voor energie-efficiëntie Marktgebaseerde instrumenten, 
zoals gedefinieerd in artikel 7 van Richtlijn 2012/27/EU betreffende energie-efficiëntie, 
waarbij “aan verplichtingen gebonden partijen” voor hun gehele portefeuille bepaalde 
streefcijfers voor energiebesparing moeten halen. Onder aan verplichtingen gebonden 
partijen kunnen detailhandelaars in energie, energiedistributeurs of distributeurs van 
vervoersbrandstof begrepen zijn. 
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ANTWOORDEN VAN DE COMMISSIE OP HET SPECIAAL VERSLAG VAN DE 

EUROPESE REKENKAMER 

“ENERGIE-EFFICIËNTIE IN GEBOUWEN: NOG STEEDS MEER AANDACHT VOOR 

KOSTENEFFECTIVITEIT NODIG” 

 

SAMENVATTING 

I. Dit verslag over de energie-efficiëntie in gebouwen van programmeringsperiode 2014-2020 is tijdig 

in het licht van het begin van de voorbereiding van de cohesiebeleidsprogramma's voor 2021-2027. In 

de tussentijd heeft de Commissie in december 2019 de Europese Green Deal gepresenteerd, waarin 

energie-efficiëntie een prioriteit is. 

Energieproductie en -verbruik vormen 75 % van de uitstoot van broeikasgassen van de EU. Daarom is 

het efficiënter maken van energieverbruik en het matigen van de vraag naar energie van essentieel 

belang om de algemene doelstellingen van de energie-unie – schone, veilige en concurrerend 

geprijsde energie – te halen, en vooral voor het verwezenlijken van het streven om de economie van 

de EU tegen 2050 koolstofvrij te maken, zoals voorgesteld in de Europese Green Deal. De brede 

toepassing van het beginsel “prioriteit voor energie-efficiëntie” is daarvoor cruciaal. 

Omdat gebouwen goed zijn voor 40 % van het energieverbruik en 36 % van de CO2-uitstoot, kunnen 

de doelstellingen van de EU inzake klimaatneutraliteit en energie-efficiëntie alleen worden bereikt 

door het lage renovatietempo van gebouwen fors te verhogen en de energieprestatie van het bestaande 

gebouwenbestand te verbeteren. Daartoe beoogt  de Europese Green Deal een “renovatiegolf” voor 

gebouwen in gang te zetten. 

II. Beoordelingen van de kosteffectiviteit dienen niet alleen de energiebesparing op zich in acht te 

nemen, maar ook de bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen van de genomen maatregelen 

en hun voordelen naast energiebesparing, zoals de gevolgen op economisch, sociaal en ecologisch 

gebied. Financiering met middelen voor het cohesiebeleid draagt bij aan zowel de streefcijfers voor 

energie-efficiëntie op lange termijn, als aan de langetermijnoplossingen voor energiearmoede, 

waaronder grondige renovaties aan gebouwen. Naast de kosteneffectiviteitsoverwegingen, is ook het 

aanpakken van energiearmoede een belangrijke sociale doelstelling voor investeringen in energie-

efficiëntie in het kader van het cohesiebeleid. 

III. Zoals de Europese Rekenkamer opmerkt, stellen het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling 

(EFRO) en het Cohesiefonds (CF), samen met nationale publieke en particuliere cofinanciering zo'n 

€19 miljard beschikbaar voor investeringen in energie-efficiëntie in openbare en voor bewoning 

bestemde gebouwen. Bovendien werken een aantal andere EU-instrumenten complementair aan de 

ondersteuning van investeringen in energie-efficiëntie, met name het Europees Fonds voor 

strategische investeringen (EFSI) en Horizon 2020. 

VI. De Commissie is het ermee eens dat het van belang is dat investeringen in energie-efficiëntie in 

het kader van cohesiebeleid gebaseerd zijn op energieaudits of energieprestatiecertificaten. Zij is van 

mening dat de kwaliteit van geselecteerde projecten niet alleen van de projectselectieprocedure 

afhangt, maar ook van de toegepaste selectiecriteria. Bij veel soorten bijstand is het doeltreffender om 

een kwaliteitsdrempel vast te stellen en alle projecten te aanvaarden die aan deze drempel voldoen dan 

om een methode toe te passen waarbij de aanvragen rechtstreeks met elkaar worden vergeleken. 

VII. De Commissie verduidelijkt dat de data  door het monitoringssysteem voor de 

cohesiebeleidsfinanciering gegroepeerd kunnen worden met het oog op gemeenschappelijke 

indicatoren. In het huidige kader is er geen gemeenschappelijke indicator die de hoeveelheid 
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bespaarde energie in voor bewoning bestemde gebouwen meet. In sommige programma's word de 

bespaarde energie gemeten door programma-specifieke indicatoren, die niet kunnen worden 

gegroepeerd. Andere algemene en programma-specifieke indicatoren kunnen andere voordelen meten. 

De Commissie heeft een gemeenschappelijke resultaatindicator voorgesteld voor het cohesiebeleid 

2021-2027: “Jaarlijks eindverbruik van energie (waarvan:  residentieel, niet-residentieel, openbaar 

niet-residentieel)”. Desalniettemin benadrukt de Commissie dat er voor de energiebesparingen 

voortkomend uit de investeringen middels het EFRO/CF geen rekening wordt gehouden met 

eventuele interrelaties, systemische veranderingen of externe factoren (zoals het weer) die het 

energiebesparende effect van een maatregel kunnen opblazen. Deze factoren hebben invloed op het 

absolute niveau van primair en eindenergieverbruik, de termen waarin de energie-

efficiëntiestreefcijfers van de EU worden uitgedrukt. Derhalve kunnen vanuit methodologisch 

oogpunt de energiebesparingen van individuele maatregelen niet gecumuleerd worden en afgezet 

tegen de energie-efficiëntiestreefcijfers van de EU. 

VIII. De Commissie ziet erop toe dat de begrotingsmiddelen van de EU op een spaarzame manier 

worden gebruikt. EU-meerwaarde en resultaten zijn essentiële vereisten bij de projectselectie. Zij 

benadrukt dat dit moet worden gezien in de bredere context van de cohesiebeleidsdoelstellingen voor 

economische, sociale en territoriale cohesie, alsook van bredere EU-beleidsdoelstellingen, en dat de 

steun moet worden toegespitst op projecten die niet op marktvoorwaarden kunnen worden uitgevoerd. 

Volgens het voorstel van de Commissie voor financiering met middelen van het cohesiebeleid moeten 

de beheersautoriteiten bij de selectie van maatregelen zorgen voor de beste verhouding tussen het 

steunbedrag, de uitgevoerde activiteiten en de verkregen resultaten, met andere woorden het 

kosteneffectiviteitsbeginsel in acht nemen. Daarnaast zullen de selectiecriteria en -procedures de 

prioritering van de te selecteren concrete acties waarborgen teneinde ervoor te zorgen dat de bijdrage 

uit de middelen van de Unie optimaal bijdraagt aan de verwezenlijking van de doelstellingen van het 

programma. 

IX. De Commissie is het eens met de aanbeveling betreffende de planning en doelgerichtheid van 

investeringen en zij is het gedeeltelijk eens met de aanbevelingen betreffende de 

projectselectieprocedures en het prestatiemonitoringssysteem. 

De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de aanbevelingen.  

 

INLEIDING 
 

04. De Commissie zal, waar relevant, de toepassing van het beginsel “prioriteit voor energie-

efficiëntie” bevorderen en sturing bieden om dit te bereiken. Het efficiënter maken van 

energieverbruik en het matigen van de vraag naar energie zijn van essentieel belang om de algemene 

doelstellingen van de energie-unie – schone, veilige en concurrerend geprijsde energie – te halen, en 

vooral voor het verwezenlijken van het streven om de economie koolstofvrij te maken. 

 

Het beginsel “prioriteit voor energie-efficiëntie” werd voor het eerst beschreven in de verordening 

inzake de governance van de energie-unie en van de klimaatactie
1
. Het beginsel houdt in dat in 

energieplanning en in besluiten over energiebeleid en -investeringen zoveel mogelijk rekening wordt 

gehouden met alternatieve, kostenefficiënte energie-efficiëntiemaatregelen om de vraag naar energie 

en de energievoorziening efficiënter te maken, met name door middel van kosteneffectieve 

besparingen op het eindgebruik van energie, vraagresponsinitiatieven en efficiëntere omzetting, 

transmissie en distributie van energie, zonder afbreuk te doen aan de verwezenlijking van de 

doelstellingen van die besluiten 

                                                      
1
Verordening (EU) nr. 2018/1999, artikel 2, lid 18. 
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12. Samen met de langetermijnstrategie voor de renovatie van het gebouwenbestand zijn nationale 

actieplannen voor energie-efficiëntie (NAPEE's) essentiële strategische documenten inzake energie-

efficiëntiemaatregelen op nationaal niveau.  De NAPEE's bieden een kader voor de ontwikkeling van 

nationale energie-efficiëntiestrategieën en omvatten maatregelen ter verbetering van de energie-

efficiëntie teneinde de nationale energie-efficiëntiestreefcijfers te behalen.  

 

13. De nationale energie- en klimaatplannen (NEKP's) zullen de NAPEE's vervangen met het oog op 

het behalen van de energie-efficiëntiestreefcijfers van de EU voor 2030. De NEKP's zijn vereist 

krachtens de governanceverordening en bestrijken de vijf dimensies van de energie-unie. 

 

OPMERKINGEN 

 

22. De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 24 en 25. 

 

24. De ontwikkeling van de eerste NAPEE's in 2014 krachtens de energie-efficiëntierichtlijn van 2012 

liep parallel aan de voorbereiding van de operationele programma's waarop deze audit betrekking 

heeft. Dientengevolge waren de NAPEE's niet altijd beschikbaar tijdens de uitvoeringsfase van de 

operationele programma's. 

 

25. In de energie-efficiëntierichtlijn is vastgesteld dat de NAPEE's beleidsmaatregelen bevatten 

teneinde de door de lidstaten vastgelegde nationale indicatieve energie-efficiëntiestreefcijfer te 

behalen. De NAPEE's dienen als brede strategische beleidsdocumenten.    

 

De NAPEE-analyse kan door de lidstaten gebruikt worden ter voorbereiding van het 

cohesiebeleidsprogramma, om belemmeringen voor investeringen op te sporen en om een coherente 

aanpak vast te stellen voor het verbeteren van de energie-efficiëntie op nationaal niveau. De NAPEE's 

zijn echter niet ontworpen om specifieke actiegebieden of uitvoeringsmechanismen vast te stellen 

voor het gebruik van de middelen van het cohesiebeleid. 

 

27. De Commissie is van mening dat de redenen voor ondersteuning van openbare gebouwen, 

inclusief sociale huisvesting, zijn uiteengezet in het nieuwe operationele programma Apulië 2014-

2020. Het evalueert alternatieve maatregelen in andere sectoren (openbare verlichting) en wijst de 

gekozen maatregel aan als de beste reactie op de vastgestelde uitdaging. 

 

De Tsjechische investeringsstrategie was gebaseerd op het NAPEE. Zoals aangegeven in individuele 

programma’s, was het grootste energiebesparingspotentieel aanwezig in de woningsector (30,5 %), en 

daarna in de productiesector en de industrie (24,5 %). In de partnerschapsovereenkomst werden 

ondernemers, de woningsector en de publieke sector aangemerkt als belangrijkste investeringsdoelen 

met betrekking tot energie-efficiëntie. 

 

28. De Commissie benadrukt dat de partnerschapsovereenkomst een analyse moet bevatten van de 

ongelijkheden, de ontwikkelingsbehoeften en groeipotentie met betrekking tot de thematische 

doelstellingen en territoriale uitdagingen, met inachtneming van het nationaal hervormingsprogramma 

en de relevante landspecifieke aanbevelingen. Operationele programma's moeten consequent zijn met 

de inhoud van de partnerschapsovereenkomst. Het is niet noodzakelijk dat een gedetailleerde analyse 

per investeringsgebied onderdeel is van het programma zelf. 

 

Gezamenlijk antwoord op de paragrafen 29 en 30.  

 

De Commissie is zich bewust van de belemmeringen voor een grootschalige uitrol van 

renovatiemaatregelen en is ermee bezig ze weg te nemen.  De energierenovatie van gebouwen is een 
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complex en moeilijk proces en het aanpakken van de talrijke belemmeringen en markt- en 

regelgevingstekortkomingen is, met inachtneming van het subsidiariteits- en 

complimentariteitsbeginsels, een van de belangrijkste doelstellingen van het EU-beleid en de 

financiële steun van de EU op het gebied van energie-efficiëntiemaatregelen in gebouwen. 

 

Het initiatief “Intelligente financiering voor intelligente gebouwen”
2
 is hier een belangrijk voorbeeld 

van, waarbij de voornaamste knelpunten in verband met de behoefte om betere publieke financiering 

te gebruiken, om projecten te groeperen en om de investeringsrisico's terug te dringen zijn vastgesteld 

en oplossingen om deze knelpunten aan te pakken zijn voorgesteld. Hierop aansluitend zijn 

verschillende maatregelen getroffen om deze knelpunten concreet aan te pakken (bijv. de “De-risking 

Energy Efficiency Platform” (DEEP)-databank, de “Underwriting Toolkit”, advieshubs, fora voor 

duurzame energie). 

 

32. De Commissie is van mening dat de belangrijkste belemmeringen voor investeringen in energie-

efficiëntie horizontaal zijn en niet beperkt zijn tot investeringen die zijn gecofinancierd met middelen 

voor het cohesiebeleid. Het verslag van 2015 van de Energy Efficiency Financial Institutions Group 

(EEFIG) bevat in dit verband duidelijke boodschappen. Deze worden in acht genomen in de relevante 

strategische energiebeleidsdocumenten en hoeven niet als zodanig te worden gedetailleerd in 

cohesiebeleidsprogramma's. 

 

33. De Commissie is het eens met de Europese Rekenkamer en zal het gebruik van financiële 

instrumenten op dit gebied door de lidstaten blijven steunen, in overeenstemming met de 

marktmechanismen, zoals energieprestatiecontracten, om zo particuliere investeringen aan te trekken 

die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken.  

 

Hoewel de renovaties zeker financiële voordelen opleveren voor de begunstigden alsook voordelen in 

bredere zin voor de samenleving, moeten deze worden gezien in de context van de huidige jonge staat 

van de renovatiemarkt en de bestaande vele marktbelemmeringen voor het renoveren van gebouwen. 

 

De Commissie is van mening dat de inzet van financiële instrumenten gebaseerd moet zijn op de 

specifieke marktomstandigheden voor de verschillende lidstaten en voor de verschillende 

projectsoorten en doelgroepen. Combinatie met een subsidiecomponent is vaak een noodzaak, om met 

name grondigere renovaties aan te moedigen, innovatieve technologieën te helpen op te schalen of om 

sociale kwesties, zoals energiearmoede, aan te pakken. 

 

35. De Commissie is het eens over het belang van financiële instrumenten op dit gebied en blijft het 

gebruik ervan aanmoedigen in de volgende programmeringsperiode. 

 

De Commissie wijst erop dat de Tsjechische autoriteiten hebben getracht energie-efficiëntie in de 

woonsector ten uitvoer te leggen door middel van financiële instrumenten, maar geen aanbiedingen 

van potentiële financiële intermediairs hebben ontvangen tijdens de in 2018 gelanceerde oproep.  

 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 33. 

 

40. De Commissie memoreert dat de projectselectie onder de verantwoordelijkheid valt van de 

beheersautoriteiten, die de selectieprocedures en -criteria vaststellen en deze toepassen bij het 

onderzoek van de financieringsaanvragen. 

 

                                                      
2

In november 2016 aangenomen als onderdeel van het pakket “Schone energie voor alle Europeanen”, COM(2016) final van 30.11.2016  
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Tekstvak 3 - Voorbeelden van operationele programma's die gericht zijn op het “laaghangend 

fruit” op het gebied van energie-efficiëntieverbeteringen 

  

Eerste alinea - De opvatting van de Commissie is dat de regeling “Betere energie, warmere 

woningen” een reeks efficiëntiemaatregelen biedt aan huishoudens die kwetsbaar zijn voor 

energiearmoede. De doelstellingen van de regeling zijn om de energie-efficiëntie van het 

risicohuishouden te verbeteren en tegelijkertijd de uitgaven die aan energie moeten worden besteed te 

verlagen.  Andere, secundaire doelstellingen zijn het verbeteren van de gezondheid en het welzijn, en 

het verminderen van het aandeel van het reëel beschikbare inkomen dat aan energie wordt 

gespendeerd. 

 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 42. 

 

Tweede alinea - De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 40. 

 

42. De Commissie is het ermee eens dat eenvoudige verbeteringen tot een “lock-in-effect” kunnen 

leiden en dat eenvoudige verbeteringen met korte terugverdientijden doorgaans financieel 

levensvatbaar zijn en daarom in het algemeen met behulp van financiële instrumenten gefinancierd 

moeten worden, of zonder overheidssteun.  

Hoewel er van het EFRO en het CF wordt verwacht dat zij zich voornamelijk richten op 

langetermijnoplossingen, waaronder grondige renovaties van gebouwen, zoals ook is opgemerkt in het 

verslag “Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households 

from EU funds”
3
,  is er misschien ruimte voor complementaire ondersteuning voor de uitvoering van 

goedkope energie-efficiëntiemaatregelen voor huishoudens met een laag inkomen in gevallen van 

sociale nood. 

 

43. De Commissie is van mening dat kosteneffectiviteit overeenkomstig het Financieel Reglement van 

de EU afgezet moet worden tegen de doelstellingen van het cohesiebeleid, ofschoon het een 

beslissende factor moet zijn bij beslissingen over overheidsuitgaven. Energie-efficiëntie is één van de 

vele doelstellingen van cohesiebeleidsprogramma's. Cohesiebeleid is een geïntegreerd beleid dat 

gericht is op economische, sociale en territoriale cohesie, en een specifieke maatregel kan bijdragen 

aan meerdere doelstellingen of meerdere positieve neveneffecten hebben, ook wat betreft de bredere 

EU-beleidsdoelstellingen, die zich niet gemakkelijk lenen voor een puur economische analyse. Dit is 

vaak het geval bij maatregelen die gericht zijn op het verbeteren van de energie-efficiëntie van 

gebouwen, die gecombineerd kunnen worden met bijvoorbeeld het terugdringen van energiearmoede. 

 

In deze gevallen kan een bepaalde investering minder kosteneffectief zijn maar betaalbaarder voor de 

begunstigde. Daarentegen zouden investeringen met grote energiebesparingen per geïnvesteerde euro 

die financieel levensvatbaar zijn door de particuliere markt gefinancierd kunnen worden, zonder 

overheidssteun. 

 

44. Gezamenlijk antwoord van de Commissie op punten a), b) en c): 

 

De technische richtsnoeren “Financing the energy renovation of buildings with Cohesion policy 

funding” uit 2014 die door de Europese Rekenkamer wordt geciteerd, zijn bedoeld om 

beheersautoriteiten van het cohesiebeleid te helpen bij het plannen en inzetten van investeringen in 

duurzame energie in gebouwen binnen operationele programma's. Het bevat met name een lijst met 

                                                      
3  Feasibility study to finance low-cost energy efficiency measures in low-income households from EU funds”, Final Report for DG 

Energy, August 2016, https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf. 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/low_cost_energy_efficiency_measures_-_final_report.pdf
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goede praktijken en casestudies. Omdat het richtsnoeren betreft, bevat het document geen 

voorschriften met een regelgevend karakter. 

 

In de technische richtsnoeren wordt een routekaart voorgesteld voor de uitvoering van een programma 

ter financiering van de energierenovatie van gebouwen met middelen van het cohesiebeleid. De 

vaststelling van selectiecriteria is een onderdeel daarvan. In dit verband worden er in de richtsnoeren 

enkele vereisten voorgesteld, bijvoorbeeld het uitvoeren van energie-audits bij de meer complexe 

renovatieprojecten. Ook wordt verduidelijkt dat de vereisten moeten worden aangepast aan de 

omvang van het project en dat de netto contante waarde (NCW) in het algemeen wordt aanbevolen 

voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit, in plaats van de enkelvoudige terugverdientijd. 

 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 64. 

 

48. In haar antwoord op Speciaal verslag nr. 21/2012 van de Europese Rekenkamer heeft de 

Commissie duidelijk benadrukt dat zij niet volledig akkoord kon gaan met de aanbevolen indicatoren 

op programmaniveau, omdat “de vergelijkbaarheid van de aanbevolen indicatoren zou worden 

beperkt als gevolg van de invloed van diverse factoren (zoals energie-/grondstoffenprijzen, 

klimatologische omstandigheden) die een misleidend beeld kunnen geven”.  

 

Nog los van de administratieve extra last die hierdoor bij de betreffende begunstigden en autoriteiten 

komt te liggen, is de Commissie van mening dat investeringen in energie-efficiëntie projectspecifiek 

zijn en afhankelijk van verscheidene factoren die niet gestandaardiseerd kunnen worden (e.g. staat van 

het gebouw, klimatologische omstandigheden, arbeidskosten, energiekosten, materiaalkosten, soort 

gebruik, enz.). Daarom zou elke raming van de kosten per eenheid bespaarde energie op 

programmaniveau van weinig nut zijn.  

 

51. De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 43. 

 

De reden voor maatregelen met steun van het cohesiebeleid is ook het verhelpen van 

markttekortkomingen en het investeren in projecten die anders niet zouden worden ondersteund. Met 

name investeringen in energie-efficiëntie in het kader van het cohesiebeleid richten zich ook op 

sociale doelstellingen, zoals het terugdringen van energiearmoede, of op klimaat- en 

energiedoelstellingen voor de lange termijn, waarbij de investeringen betrekking hebben op duurdere 

grondige renovaties die in het algemeen een langere terugverdientijd hebben. 

 

De technische richtsnoeren waarnaar in paragraaf 44 is verwezen, bevelen het gebruik van de netto 

contante waarde (NCW) aan, omdat de kasstroom zo over de gehele levensduur van het project 

bijgehouden kan worden. De NCW is geschikt voor projecten met een belangrijk investeringsvolume. 

Voor eenvoudigere projecten zijn alternatieve methoden (bijv. energiebesparing in verhouding tot 

financiering of terugverdientijd) ook geschikt. Het is bij gebruik van deze methoden wel van belang 

dat de periode waarover de besparingen zijn berekend word gespecificeerd, met name voor grondige 

renovaties. Anders bestaat het risico dat alleen oppervlakkige maatregelen prioriteit krijgen. 

 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 48. 

 

53. De Commissie is van mening dat eenvoudige verbeteringen met korte terugverdientijden 

doorgaans financieel levensvatbaar zijn en daarom in het algemeen met behulp van financiële 

instrumenten gefinancierd moeten worden, of zonder overheidssteun. 

 

Er wordt van het EFRO en het CF verwacht dat zij zich vooral richten op het bijdragen aan zowel de 

streefcijfers voor energie-efficiëntie op lange termijn, als aan de langetermijnoplossingen voor 

energiearmoede, waaronder grondige renovaties aan gebouwen. 
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Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 51. 

 

De Commissie is van mening dat er verschillen zijn tussen projecten in het kader van het De-risking 

Energy Efficiency Platform (DEEP) en maatregelen vanuit het EFRO en het CF, die tot het verschil in 

terugverdientijden leiden. Het DEEP laat grote verschillen per maatregelsoort zien: maatregelen zoals 

het vervangen van de verlichting of de ketel hebben een kortere terugverdientijd, terwijl maatregelen 

waar het EFRO en het CF vaak in investeert, zoals het isoleren van gebouwen en geïntegreerde 

renovatie,  respectievelijk een terugverdientijd van 11 en 14 jaar hebben. Het is bovendien belangrijk 

om de verschillen tussen de lidstaten, regio's en individuele gebouwen in acht te nemen. Ter 

illustratie: de gemiddelde terugverdientijd van het DEEP voor Litouwen, gericht op geïntegreerde 

renovatie, is 20,9 jaar. 

 

54. De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 48 en 51. 

 

56. De regeling is gericht op huishoudens met een laag inkomen die het risico van energiearmoede 

lopen en tracht het bedrag dat door huishoudens aan energie wordt uitgegeven te verminderen. 

 

57. In haar antwoord op Speciaal verslag nr. 21/2012 heeft de Commissie benadrukt dat zij het niet 

volledig eens was met de aanbeveling. 

 

De Commissie is van mening dat investeringen in energie-efficiëntie projectspecifiek zijn en 

afhankelijk van verscheidene factoren die niet gestandaardiseerd kunnen worden (bijv. staat van het 

gebouw, klimatologische omstandigheden, arbeidskosten, energiekosten, materiaalkosten, soort 

gebruik, enz.). Daarom kunnen er door de Commissie geen standaardinvesteringskosten per eenheid te 

besparen energie of een standaardterugverdientijd op EU-niveau worden vastgesteld. 

 

Zoals is opgemerkt in het antwoord op paragraaf 53, zijn geïntegreerde of grondige renovaties vaak 

kostenintensief en dat heeft een aanzienlijke invloed op de kosten per eenheid en op de 

terugverdientijd. Het vaststellen van een maximaal aanvaardbare enkelvoudige terugverdientijd zou 

grondige renovaties kunnen ontmoedigen. 

 

58. Volgens de richtsnoeren is de netto contante waarde (NCW) in het algemeen ook aan te bevelen 

voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit, in plaats van de enkelvoudige terugverdientijd. 

 

60. Litouwen beschikt in beginsel over een selectieve procedure (en verscheidene aanvullende 

prioritaire selectiecriteria, zoals efficiëntie, milieuoverwegingen, hogere energieklasse) die kan 

worden gebruikt indien in een gegeven oproep de voor subsidiabele aanvragen vereiste 

investeringsbedragen hoger zijn dan de voor die oproep beschikbaar gestelde middelen (sinds 2018). 

In het geval van het financiële instrument, dat een aanzienlijke leningcomponent had, heeft het veel 

tijd en moeite gekost om een toereikende projectpijplijn op te zetten, waardoor  selectieve procedures 

aan het begin van de financiële periode geen probleem vormden.   

 

61. De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 40. 

 

De Commissie stelt dat de kwaliteit van geselecteerde projecten niet alleen van de 

projectselectieprocedure afhangt, maar ook van de toegepaste selectiecriteria. Bij veel soorten bijstand 

is het doeltreffender om een kwaliteitsdrempel vast te stellen en alle projecten te aanvaarden die aan 

deze drempel voldoen dan om een methode toe te passen waarbij de aanvragen rechtstreeks met elkaar 

worden vergeleken. 
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Bovendien moet in een EU-context van “betere regelgeving” en vereenvoudiging de juiste balans 

gevonden worden tussen de kosteneffectiviteit van de investeringen en de kosteneffectiviteit van de 

hele procedure en het beheer van de financiering, vooral als het invloed heeft op de ontvangers van de 

middelen. 

 

De Commissie verwijst ook naar antwoorden op het Speciaal verslag  nr. 21/2018 “Selectie en 

monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de periode 2014-2020 nog steeds hoofdzakelijk 

outputgericht” van de Rekenkamer. 

 

62. Zie het antwoord van de Commissie op paragraaf 60.  

 

63. In haar antwoord op Speciaal verslag nr. 21/2012 van de Rekenkamer heeft de Commissie 

benadrukt dat zij het niet volledig eens was met de aanbeveling. De Commissie verwijst ook naar haar 

antwoorden op de paragrafen 43 en 57. 

 

64. In de richtsnoeren wordt verduidelijkt dat de selectiecriteria op vier hoofdcategorieën kunnen 

worden gebaseerd, waaronder kosteneffectiviteit, en wordt benadrukt dat andere positieve 

neveneffecten ook in acht genomen dienen te worden tijdens de projectselectieprocedure. Met 

betrekking tot kosteneffectiviteit wordt in de richtsnoeren gepreciseerd dat deze op meerdere 

manieren kan worden vastgesteld en wat de voordelen en beperkingen van de verschillende 

aanpakken zijn, waarbij de conclusie is dat de netto contante waarde (NCW) in het algemeen wordt 

aanbevolen voor het beoordelen van de kosteneffectiviteit. 

 

65. De Commissie verduidelijkt dat het krachtens het Financieel Reglement van de EU verplicht is om 

doelstellingen voor alle activiteitensectoren die onder de begroting vallen vast te stellen, en om het 

behalen van deze doelstellingen door middel van prestatie-indicatoren te monitoren. Overeenkomstig 

deze bepaling vereist het regelgevingskader voor het cohesiebeleid dat de programma's output- en 

resultaatindicatoren vaststellen. Outputindicatoren meten wat de programma's direct hebben 

opgeleverd, terwijl de resultaatindicatoren de veranderingen voor de samenleving als geheel meten. 

Kosteneffectiviteit valt niet onder het concept van de output- en resultaatindicatoren. 

 

66. a) De Commissie verduidelijkt dat de resultaatgerichtheid van de Europese structuur- en 

investeringsfondsen, waaronder het EFRO en het CF, gebaseerd is op drie pijlers: 

 een duidelijke verwoording van de specifieke programmadoelstellingen met een sterke 

interventielogica (de resultaatgerichtheid van de programma's) en resultaatindicatoren met 

definities en meetbare streefdoelen; 

 het stellen van ex-antevoorwaarden om ervoor te zorgen dat de nodige precondities aanwezig 

zijn voor een effectief en doeltreffend gebruik van de EU-steun; 

 het vaststellen van duidelijke en meetbare mijlpalen en streefdoelen om ervoor te zorgen dat 

er vooruitgang wordt geboekt zoals gepland (prestatiekader). 

Het prestatiekader van de operationele programma's bevat geen doelstellingen, maar alleen 

indicatoren (met mijlpalen en streefcijfers). Bovendien bevat het prestatiekader slechts een 

deelverzameling van de volledige indicatorenset van de operationele programma's
4
 en daarom niet per 

se indicatoren betreffende energie-efficiëntie. 

 

Het regelgevingskader benadrukt dat de mijlpalen en streefdoelen voor prestatiekaderindicatoren 

realistisch, haalbaar en relevant moeten zijn en dat ze inzicht moeten geven in essentiële informatie 

                                                      
4

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 215/2014 van de Commissie, artikel 5, lid 1. 
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over de vooruitgang bij een prioriteit, en tevens verifieerbaar moeten zijn, zonder een onevenredige 

administratieve belasting mee te brengen. 

 

b) De Commissie benadrukt dat er geen bepaling is op grond waarvan indicatoren in de eerste plaats 

informatie moeten verstrekken over de hoeveelheid bespaarde energie. De indicatoren moeten de 

outputs weergeven die door de relevante maatregelen zijn gegenereerd. Door het huidige 

monitoringssysteem kunnen de gegevens ten behoeve van gemeenschappelijke indicatoren 

gegroepeerd worden. De verordening staat het gebruik toe van programmaspecifieke indicatoren, die 

zich per definitie niet voor groepering lenen. 

 

67. Onder zijn outputindicatoren heeft operationeel programma Apulië 2014-2020 onder meer de 

gemeenschappelijke indicator CO32 “Energie efficiëntie: Daling van jaarlijks primair energieverbruik 

van openbare gebouwen” vastgesteld voor de investeringsprioriteit 4(c) betreffende energie-efficiëntie 

in openbare gebouwen en de woonsector.  Het streefcijfer voor 2023 is een daling van 12 miljoen 

kWh/jaar. 

71. Hoewel het regelgevingskader geen gemeenschappelijke indicator bevat die de hoeveelheid 

bespaarde energie in voor bewoning bestemde gebouwen meet, wordt in sommige programma's de 

hoeveelheid bespaarde energie gemeten door programmaspecifieke indicatoren. Echter, vanwege de 

programmaspecifieke aard van deze indicatoren, kunnen hun waarden niet op EU-niveau worden 

gegroepeerd (de definities en meeteenheden verschillen per lidstaat).  

Onder de toewijzing van €4,6 miljard vallen niet alleen efficiëntie-investeringen in voor bewoning 

bestemde gebouwen, maar ook demonstratieprojecten en ondersteuningsmaatregelen. 

De Commissie benadrukt ook dat er voor de energiebesparingen middels investeringen uit het 

EFRO/CF geen rekening wordt gehouden met eventuele interrelaties, systemische veranderingen of 

externe factoren (zoals het weer) die het energiebesparende effect van de maatregel kunnen opblazen. 

Derhalve kan vanuit methodologisch oogpunt de energiebesparing van individuele maatregelen niet 

gegroepeerd worden en afgezet tegen de energie-efficiëntiestreefcijfers van de lidstaat of van de EU. 

 

75. De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 65 en 67. 

 

76. Overeenkomstig het regelgevingskader moeten de resultaatindicatoren overeenstemmen met de 

specifieke doelstelling van het prioritaire zwaartepunt en meten wat de maatregelen van het 

operationele programma beogen te veranderen. De bijkomende positieve neveneffecten hoeven niet 

met resultaatindicatoren weergegeven te worden. 

 

77. De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 65 en 67.  

 

De toewijzing van de prestatiereserve is geregeld bij artikel 22, lid 3, van de Verordening houdende 

gemeenschappelijke bepalingen, en is uitsluitend gebaseerd op het wel of niet bereiken van mijlpalen 

van de indicatoren die zijn geselecteerd voor het prestatiekader. 

 

78. De Commissie verwijst naar haar antwoorden op de paragrafen 48 en 57. 

De Commissie wijst erop dat het monitoringsysteem dat voor het cohesiebeleid is ontworpen, is 

vastgesteld in het regelgevingskader. De Commissie is van mening dat het gegevens vastlegt die 

relevant zijn voor de doelstellingen van haar steunmaatregelen, bestaande uit de in het Verdrag 

vastgelegde cohesiebeleidsdoelstellingen en de thematische doelstellingen die voor de 

cohesiebeleidsmiddelen zijn beschreven in het regelgevingskader. Overeenkomstig het Financieel 

Reglement van de EU betekent goed financieel beheer dat de begroting in overeenstemming met de 

beginselen van zuinigheid, efficiëntie en effectiviteit wordt uitgevoerd. In dit verband is 
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kosteneffectiviteit relevant, maar het is op zichzelf geen doelstelling die door het monitoringsysteem 

gemeten dient te worden. 

 

79. De Commissie is van mening dat het van belang is dat er naar individuele programma’s wordt 

gekeken en ook evaluaties worden gebruikt om een beter beeld te krijgen van de gemiddelde kosten 

per huishouden. Elke berekening met betrekking tot de kosten van energiebesparing moet in wezen op 

projectspecifiek niveau worden uitgevoerd. 

 

De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 71. 

 

83. De Commissie is van mening dat resultaatindicatoren mogelijk niet geschikt zijn voor het 

prestatiekader omdat resultaten soms buiten de programmeringsperiode worden bereikt, en er, 

afhankelijk van de aard van de indicator, een evaluatie nodig kan zijn om de effecten van het beleid te 

onderscheiden van die van factoren buiten het programma. 

 

84. De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 77. 

 

85. De Commissie heeft  de kwestie van de betrouwbaarheid van de gegevens van de outputindicator 

“Aantal huishoudens met verbeterde energieverbruikclassificatie” herhaaldelijk met Ierland 

opgenomen, zowel in een aantal vergaderingen met de bevoegde autoriteiten als in geschreven 

opmerkingen bij de jaarlijkse uitvoeringsverslagen van 2017 en 2018. De Ierse autoriteiten zijn de 

projecten aan het bekijken teneinde een betrouwbare waarde voor de indicator in kwestie te kunnen 

verstrekken. Er zijn geen problemen gesignaleerd met betrekking tot de betrouwbaarheid van de totale 

bedrag aan subsidiabele uitgaven dat was medegedeeld aan de Commissie in de evaluatie van het 

prestatiekader. 

 

CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN 

 

88. De Commissie is van mening dat het belangrijk is ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen van 

EU op een spaarzame manier worden gebruikt. EU-meerwaarde en resultaten zijn essentiële vereisten 

bij de projectselectie. 

 

De Commissie herhaalt dat, hoewel de kosteneffectiviteit van de uitgaven een belangrijk beginsel is, 

dit gezien moet worden in de bredere context van de cohesiebeleidsdoelstellingen voor economische, 

sociale en territoriale cohesie, alsook van bredere EU-beleidsdoelstellingen. 

 

Overeenkomstig het regelgevingskader voor cohesiebeleid ligt de nadruk op het bereiken van de 

doelstellingen. De Commissie is van mening dat de EU-steun gericht moet worden op projecten die 

bijdragen aan de vastgestelde beleidsdoelstellingen.  

 

Steun moet ook toegespitst worden op projecten die daadwerkelijk steun behoeven en die niet op 

marktvoorwaarden ten uitvoer kunnen worden gelegd. Daarnaast is de Commissie van mening dat 

eenvoudige verbeteringen met grotere energiebesparingen per geïnvesteerde euro doorgaans 

financieel levensvatbaar zijn en daarom in het algemeen door de particuliere markt gefinancierd 

moeten worden, zonder overheidssteun. 

 

De Commissie is daarom van mening dat beoordelingen van de kosteneffectiviteit niet alleen de 

potentiële energiebesparing van gebouwen op de middellange en lange termijn in acht dienen te 

nemen, maar ook de bijdrage aan de verschillende beleidsdoelstellingen van de genomen maatregelen 

en hun voordelen naast energiebesparing. Positieve neveneffecten zoals economische, sociale en 

milieu-effecten moeten dus ook in aanmerking genomen worden tijdens de projectselectieprocedure.  
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89. De Commissie benadrukt inderdaad dat, overeenkomstig het regelgevingskader, de projectselectie 

onder de verantwoordelijkheid valt van de aangewezen beheersautoriteiten van de lidstaten, die de 

selectiecriteria vaststellen en deze toepassen wanneer zij de financieringsaanvragen evalueren. 

 

Zie ook het antwoord van de Commissie op paragraaf 88. 

 

91. Eerste streepje - De Commissie benadrukt dat de partnerschapsovereenkomst 2014-2020 een 

analyse moet bevatten van de ongelijkheden, de ontwikkelingsbehoeften en groeipotentie met 

betrekking tot de thematische doelstellingen en territoriale uitdagingen, met inachtneming van het 

nationaal hervormingsprogramma en de relevante landspecifieke aanbevelingen. Operationele 

programma's moeten consequent zijn met de inhoud van de partnerschapsovereenkomst. Het is niet 

noodzakelijk dat een gedetailleerde analyse per investeringsgebied onderdeel is van het programma 

zelf. 

 

Tweede streepje - De Commissie is van mening dat de belangrijkste belemmeringen voor 

investeringen in energie-efficiëntie horizontaal zijn en niet beperkt zijn tot investeringen die zijn 

gecofinancierd met middelen voor het cohesiebeleid. Deze worden in acht genomen in de relevante 

strategische energiebeleidsdocumenten en hoeven niet als zodanig te worden gedetailleerd in 

cohesiebeleidsprogramma's. 

 

Derde streepje - De Commissie is het eens met de Europese Rekenkamer en zal het gebruik van 

financiële instrumenten op dit gebied door de lidstaten blijven steunen, mede in overeenstemming met 

de marktmechanismen, zoals energieprestatiecontracten, om zo particuliere investeringen aan te 

trekken die nodig zijn om de klimaatdoelstellingen van de EU te verwezenlijken.  

 

Hoewel de renovaties zeker financiële voordelen opleveren voor de begunstigden, moet dit gezien 

worden in de context van de huidige jonge staat van de renovatiemarkt en de vele 

marktbelemmeringen die het renoveren van gebouwen nog steeds hinderen.  

 

De Commissie is van mening dat de inzet van financiële instrumenten gebaseerd moet zijn op de 

specifieke marktvoorwaarden voor de verschillende lidstaten en voor de verschillende projectsoorten 

en doelgroepen, overeenkomstig de resultaten van de door het regelgevingskader vereiste ex-ante 

beoordeling. Combinatie met een subsidiecomponent is vaak een noodzaak, om met name grondigere 

renovaties aan te moedigen, innovatieve technologieën te helpen op te schalen of om sociale kwesties 

aan te pakken.  

 

De Commissie wijst er ook op dat de Tsjechische autoriteiten hebben getracht energie-efficiëntie in de 

woonsector te verwezenlijken door middel van financiële instrumenten, maar geen aanbiedingen van 

potentiële financiële intermediairs hebben ontvangen tijdens de in 2018 gelanceerde oproep. 

 

Vierde streepje - De Commissie memoreert dat de projectselectie onder de verantwoordelijkheid valt 

van de beheersautoriteiten, die de selectieprocedures en -criteria vaststellen en deze toepassen bij het 

onderzoek van de financieringsaanvragen. 

 

Aanbeveling 1– Plan de investeringen beter en maak ze doelgerichter 

 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling. 

 

De Commissie is verder van mening dat er ruimte is voor het gebruik van subsidies in een aantal 

situaties waar financiële instrumenten ontoereikend zijn. Dit weerspiegelt de werkelijke 

marktomstandigheden, zoals de jonge staat van de renovatiemarkt, de belemmeringen waarmee de 
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sector wordt geconfronteerd, en de noodzaak om innovatieve technologieën te helpen op te schalen of 

om sociale kwesties, zoals energiearmoede, aan te pakken. 

 

92. Tweede streepje - De Commissie herhaalt dat investeringen in energie-efficiëntie naar haar 

oordeel projectspecifiek zijn en afhankelijk van verscheidene factoren die niet gestandaardiseerd 

kunnen worden (bijv. staat van het gebouw, klimatologische omstandigheden, arbeidskosten, 

energiekosten, materiaalkosten, soort gebruik, enz.). 

 

Derde streepje - De Commissie memoreert dat de projectselectie onder de verantwoordelijkheid valt 

van de beheersautoriteiten, die de selectiecriteria vaststellen en deze toepassen bij het onderzoek van 

de financieringsaanvragen. 

 

De Commissie stelt dat de kwaliteit van geselecteerde projecten niet alleen van de 

projectselectieprocedure afhangt, maar ook van de toegepaste selectiecriteria. Bij veel soorten bijstand 

is het doeltreffender om een kwaliteitsdrempel vast te stellen en alle projecten te aanvaarden die aan 

deze drempel voldoen dan om een methode toe te passen waarbij de aanvragen rechtstreeks met elkaar 

worden vergeleken. 

 

Bovendien moet in een EU-context van “betere regelgeving” en vereenvoudiging de juiste balans 

gevonden worden tussen de kosteneffectiviteit van de investeringen en de kosteneffectiviteit van de 

hele procedure en het beheer van de financiering, vooral als het invloed heeft op de ontvangers van de 

middelen. 

 

De Commissie verwijst ook naar haar antwoorden op het Speciaal verslag  nr. 21/2018 “Selectie en 

monitoring van EFRO- en ESF-projecten zijn in de periode 2014-2020 nog steeds hoofdzakelijk 

outputgericht” van de Rekenkamer. 

 

Aanbeveling 2 - Het verbeteren van de projectselectieprocedure 

 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling gedeeltelijk. 

 

De Commissie erkent de noodzaak om ervoor te zorgen dat de begrotingsmiddelen van de EU in 

overeenstemming met de beginselen van goed financieel beheer worden gebruikt. 

 

Bij gedeeld beheer behoort de selectie van projecten echter tot de taak en de bevoegdheden van de 

beheersautoriteiten van de lidstaten. De Commissie neemt in een adviserende hoedanigheid deel aan 

de toezichtcomités, waar de voor de selectie van projecten gebruikte methodologie en criteria worden 

goedgekeurd. 

Met name voor investeringen in energie-efficiëntie van gebouwen moeten de beheersautoriteiten 

selectiecriteria en -procedures vaststellen die op maat van de doelstellingen van elke maatregel zijn 

toegesneden, gelet op het feit dat dergelijke investeringen in gebouwen projectspecifiek, niet-

gestandaardiseerd zijn en afhankelijk van verschillende factoren (staat van het gebouw, 

klimaatomstandigheden, arbeidskosten, energiekosten, materiaalkosten, gebruikstype, enz.);  De 

Commissie zal de beheersautoriteiten niettemin aanmoedigen om selectiecriteria en -procedures voor 

energie-efficiëntieinvesteringen in gebouwen te hanteren die essentiële parameters bevatten waarmee 

hun investeringen in energie-efficiëntie in gebouwen worden gekoppeld aan de beoogde of 

verwezenlijkte energiebesparingen. Zij kan de beheersautoriteiten echter niet verplichten een 

welbepaalde methodologie te volgen voor het selecteren van projecten. 

De Commissie is overigens van oordeel dat de specifieke vereisten en procedures als bedoeld in het 

eerste en tweede streepje van deze aanbeveling niet altijd geschikt zijn voor de beoogde beleidsdoelen 
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waar het gaat om het gebruik van EU-financiering voor investeringen in energie-efficiëntie van 

gebouwen. In sommige gevallen zouden de voorgestelde parameters grondige renovaties kunnen 

ontmoedigen. Dat zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn wat betreft het invoeren van een maximaal 

aanvaardbare terugverdientijd. 

 
De Commissie wijst erop dat volgens haar voorstel voor financiering met middelen van het 

cohesiebeleid 2021-2027 de beheersautoriteiten moeten waarborgen dat geselecteerde maatregelen de 

beste verhouding bieden tussen steunbedrag, uitgevoerde activiteiten en verkregen resultaten. 

Selectiecriteria en -procedures moeten prioriteit geven aan maatregelen die de bijdrage van de EU-

financiering aan het bereiken van de programmadoelstellingen optimaliseren
5
.  Deze bepalingen 

hebben tot doel te voorkomen dat projecten met een geringe bijdrage aan de programmadoelstellingen 

worden geselecteerd.De Commissie merkt ook op dat de bepalingen van de richtlijn betreffende de 

energieprestatie van gebouwen in acht genomen dienen te worden, inclusief de nieuwe vereiste dat de 

lidstaten hun financiële maatregelen voor verbeteringen van de energie-efficiëntie in het kader van 

renovatie van gebouwen koppelen aan de beoogde of verwezenlijkte energiebesparing.  
 

93. Eerste streepje - In het regelgevingskader is een lijst vastgesteld van gemeenschappelijke 

indicatoren per fonds die gebruikt dienen te worden waar mogelijk, d.w.z. waar de indicator geschikt 

is om de output/resultaten van de ondersteunde investering uit te drukken. 

 

De gemeenschappelijke indicatoren zijn ontworpen om gegevens van verschillende lidstaten te 

groeperen voor vaak ondersteunde maatregelen, maar vanwege de diversiteit van de investeringen in 

het kader van het cohesiebeleid kunnen deze indicatoren niet alle output weergeven. 

 

Daarnaast worden er programmaspecifieke indicatoren gebruikt die de specifieke investeringen beter 

weergeven. Vanwege hun specifieke aard kunnen deze niet op EU-niveau worden gegroepeerd.  

 

De Commissie verwijst naar haar antwoord op paragraaf 71.  

 

Tweede streepje - Het regelgevingskader vereist dat programma's ouput- en resultaatindicatoren 

vaststellen voor elk prioritair zwaartepunt. Outputindicatoren meten wat de programma's direct 

hebben opgeleverd, terwijl de resultaatindicatoren de veranderingen voor de samenleving als geheel 

meten. Kosteneffectiviteit valt niet onder het concept van de output- en resultaatindicatoren. 

 

Derde streepje - De toewijzing van de prestatiereserve is geregeld bij artikel 22, lid 3, van de 

verordening houdende gemeenschappelijke bepalingen, en is uitsluitend gebaseerd op het wel of niet 

bereiken van mijlpalen van de indicatoren die zijn geselecteerd voor het prestatiekader. 

 

Aanbeveling 3 - Maak het prestatiekader resultaatgerichter om de voortgang op weg naar de 

EU-streefcijfers beter te monitoren en de verantwoording te verbeteren 

 

De Commissie aanvaardt deze aanbeveling gedeeltelijk. 

 

De Commissie kan de onder a) gevraagde informatie verstrekken wanneer alle 2021-2027 

programma's zijn goedgekeurd. 

De Commissie is van mening dat de kosteneffectiviteit moet worden bekeken op basis van 

monitoringgegevens betreffende input en resultaten. Op het niveau van de programma’s worden de 

resultaten gemeten aan de hand van gemeenschappelijke en programmaspecifieke indicatoren; daarom 

                                                      
5
 COM(2018) 375 final, 29.5.2018, met name artikel 67 
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kunnen de programmaspecifieke resultaten niet op EU-niveau worden geaggregeerd. De indicatoren 

leggen bovendien niet alle resultaten vast. De Commissie is daarom van mening dat een analyse van 

de kosteneffectiviteit alleen op het niveau van individuele projecten mogelijk is. Dergelijke analyse 

tussen lidstaten zou onderling beperkt vergelijkbaar zijn vanwege de verschillende reikwijdte van de 

investeringen in specifieke regio's of lidstaten.   

 

De Commissie zal bijgevolg niet in staat zijn dergelijke indicatoren te gebruiken voor in het kader van 

de tussentijdse evaluatie 2021-2027 voor elk programma te nemen besluiten. Alle 

herprogrammeringen zullen op initiatief van de lidstaat plaatsvinden, op basis van de 

evaluatieresultaten en rekening houdende, onder andere, met de nieuwe uitdagingen die in de 

toepasselijke landspecifieke aanbevelingen worden aangewezen; de vooruitgang bij de 

tenuitvoerlegging van het nationale energie- en klimaatplan, indien van toepassing; de sociaal-

economische situatie; en de belangrijkste resultaten van de relevante evaluaties en de vooruitgang van 

het bereiken van de mijlpalen. 

 

 

 

 



 

Controleteam 
In de speciale verslagen van de ERK worden de resultaten van haar controles van EU-
beleid en -programma's of beheersthema's met betrekking tot specifieke 
begrotingsterreinen uiteengezet. Bij haar selectie en opzet van deze controletaken 
zorgt de ERK ervoor dat deze een maximale impact hebben door rekening te houden 
met de risico's voor de doelmatigheid of de naleving, de omvang van de betrokken 
inkomsten of uitgaven, de verwachte ontwikkelingen en de politieke en publieke 
belangstelling. 

Deze doelmatigheidscontrole werd verricht door controlekamer I “Duurzaam gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen”, die onder leiding staat van ERK-lid Nikolaos Milionis. De 
controle werd geleid door ERK-lid João Figueiredo, ondersteund door Michael Bain, 
hoofdmanager; Lorenzo Pirelli, taakleider; Aris Konstantinidis, Radostina Simeonova en 
Jolanta Žemailaitė, controleurs. Miroslava Chakalova-Siddy en Richard Moore 
verleenden taalkundige ondersteuning.  

 

Van links naar rechts: Lorenzo Pirelli, João Figueiredo, Paula Betencourt, 
Aris Konstantinidis, Terje Teppan-Niesen en Michael Bain.



 

Tijdlijn 
 

 

Gebeurtenis Datum 

Vaststelling van het controleplan (APM) / aanvang van de 
controle 23.1.2019 

Ontwerpverslag officieel verzonden aan de Commissie (of 
andere gecontroleerde) 16.12.2019 

Vaststelling van het definitieve verslag na de contradictoire 
procedure 30.3.2020 

Officiële antwoorden in alle talen ontvangen van de Commissie 
(of andere gecontroleerde) 20.4.2020 
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Wij onderzochten of door de EU gecofinancierde investeringen ter 
verbetering van de energie-efficiëntie van gebouwen op een 
kosteneffectieve manier hebben bijgedragen aan de 
totstandbrenging van de door de EU beoogde energiebesparingen 
voor 2020. Wij kwamen tot de conclusie dat kosteneffectiviteit bij 
de operationele programma's en de projectselectie niet voorop 
stond. Hoewel de lidstaten eisten dat gebouwen werden 
gerenoveerd om een minimum aan energie te besparen en een 
betere energiescore te halen, gebeurde dit soms tegen hoge 
kosten. Omdat er geen vergelijkende beoordeling van 
projectverdiensten werd uitgevoerd en er geen minimum- en 
maximumniveaus voor kosteneffectiviteit werden vastgesteld, 
kregen projecten die meer energiebesparingen of andere 
voordelen opleverden tegen lagere kosten, geen prioriteit. Wij 
bevelen aan om de investeringen beter te plannen, te selecteren 
en te monitoren om de kosteneffectiviteit van de uitgaven te 
verbeteren. 

Speciaal verslag van de ERK, uitgebracht krachtens artikel 287, lid 
4, tweede alinea, VWEU. 
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