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Bedrijfsleiders vragen steun voor ambitieus Europees 
energiebesparingsbeleid om onze economie te stimuleren 
  
 
Geachte Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, 
 
Geachte mevrouw Marghem, 
 
Tijdens de Europese Raadsvergadering van 11 Juni in Luxemburg worden de Clean Energy             
Package dossiers besproken die in de laatste fase van de trialoge onderhandelingen zitten:  
de Hernieuwbare Energierichtlijn (RED), de Energie-Efficiëntie Richtlijn (EED) en de          
Governance Richtlijn. Deze vergadering is een unieke opportuniteit voor België om te tonen             
dat het een sterk energie- en klimaatbeleid ook in de praktijk wil brengen. 
 
Om de wereldwijde klimaatopwarming ruim onder de 2°C te houden en te mikken op 1.5°C,               
zoals overeengekomen bij het Parijsakkoord, moet de Europese Unie dringend naar een            
veiliger, zuiniger en properdere economie evolueren. Het beleid moet dringend een           
versnelling hoger om in lijn te komen met de doelstellingen van het Parijsakkoord.  
 
Energy Saving Pioneers vraagt een bindende doelstelling van minstens 40%          
energie-efficiëntie, geschraagd door een robuust bestuur dat er voor zorgt dat alle lidstaten             
ook effectief hun doelstellingen behalen. Als de Europese Raad leiderschap wil tonen en             
een succes wil maken van de energietransitie, moet ze afstappen van haar zwakke positie in               
de huidige onderhandelingen. Een indicatieve doelstelling van 30% energiebesparing tegen          
2030 is ruim onvoldoende. België zou zich moeten aansluiten bij landen als Frankrijk,             
Zweden en Luxemburg, die allen om een hogere ambitie vragen voor de drie richtlijnen die               
op tafel liggen. 
 
Wij vragen u om te zorgen voor een stabiel vooruitzicht naar 2030 en 2050 voor de                
ontluikende energie-efficiëntie markten door: 

- een hogere energiebesparingsdoelstelling te steunen die beter aansluit bij het          
kosteneffectieve potentieel. De Europese Commissie toonde eerder al aan dat die op            
40% tegen 2030 ligt.  

- een bindende doelstelling te verdedigen, zodat lidstaten een duidelijke boodschap          
brengen aan burgers en ondernemingen dat de beoogde besparing gehaald zal           
worden. Zo bieden ze ook zekerheid aan de markt. 

- Artikel 7 uit het voorstel van de Commissie versterken en een 2050 perspectief             
behouden om een stop-and-go beleid te vermijden en bieden opnieuw zekerheid te            



bieden aan bedrijven. Investeringen op grote schaal komen enkel indien een           
langetermijn perspectief geboden wordt.  

- transport opnemen onder Artikel 7. Dit stimuleert het overstappen op properdere           
vervoersmiddelen, zorgt voor schone lucht en minder files. 

 
Europees beleid wordt steeds meer beoordeeld op basis van de tastbare en directe             
voordelen voor de burger. Voor elke 1% extra besparing tegen 2030, daalt de EU gas import                
met 4%, stijgt de werkgelegenheid met 336.000 jobs, daalt de broeikasgasuitstoot met 0,7%,             
en kunnen luchtvervuiling en gezondheidskosten gereduceerd worden tot 6 miljard euro per            
jaar. Voor België zou het BBP met meer dan 1% extra stijgen bij een keuze voor 35%                 
energie-efficiëntie in plaats van 30%. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA),           
kan energiebesparing tot 70% van Europa’s doelstellingen onder het Parijs-akkoord          
opleveren. 
 
Energie-efficiëntie is dé manier om korte termijn voordelen zoals werkgelegenheid,          
competitiviteit en energiezekerheid te koppelen aan lange termijn uitdagingen als          
klimaatactie en Europa’s verouderde energie-infrastructuur. In België is er dringend nood           
aan concrete beleidsmaatregelen om de renovatiemarkt aan te zwengelen, KMO’s aan te            
zetten tot zuinig energiegebruik en de industrie op weg te zetten naar een koolstofarme              
strategie. 
 
Wij hopen dat België zich zal aansluiten bij de coalitie van voorlopers in Europa.  
 
Steeds bereid tot toelichting bij onze standpunten. 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
De Energy Saving Pioneers 
 
 
Contact:  
Benjamin Clarysse 
Project Manager Energy Saving Pioneers 
Bond Beter Leefmilieu 
02 282 17 44 
benjamin.clarysse@bblv.be 
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