
Klimaatverandering & energietransitie

Door de uitstoot van broeikasgassen warmt de aarde op…

de wereldwijde temperatuurstijging moet beperkt blijven tot 
+2 oC



Protocol van Kyoto

VN-klimaatakkoord van Parijs

Green deal

20% hernieuwbare energie

20% energiebesparing in 2020

40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030

55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030



Het Protocol van Kyoto werd in 1997 opgesteld 
en regelt de vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen. Met afdwingbare 
doelstellingen en is door zo’n 180 landen is 
goedgekeurd. Samen veroorzaken deze landen 
ruim 60% van de wereldwijde 
broeikasgasuitstoot. Doelstellingen voor 
Europa is 20% van de uitstoot van 
broeikasgassen te reduceren, 
20% hernieuwbare energie te gebruiken en 
20% energiebesparing te realiseren in 2020

Nederlandse moet eind 2020 ten minste 25% 
minder broeikasgassen uitstoten ten opzichte 
van 1990. Dat heeft de rechter in 2015 
bepaald in de klimaatzaak van Urgenda tegen 
de Nederlandse Staat. Ook in het hoger beroep 
in 2018 en het cassatieberoep in 2019 heeft de 
rechter het vonnis bevestigd. De uitspraak is 
hiermee onherroepelijk geworden 



In 2016 heeft Nederland het VN-Klimaatakkoord 
van Parijs ondertekend als een van de 28 lidstaten 
van de Europese Unie. Het akkoord is ingegaan per 
2020. De EU-lidstaten hebben met elkaar 
afgesproken dat de EU in 2030 minimaal 40% 
minder moet uitstoten. De Europese Commissie 
toetst de klimaatplannen van de EU-lidstaten aan 
de gestelde doelen.



Nederland werkte nationaal aan 49% minder 
uitstoot. Nederland wil, als andere landen 
meedoen, de Europese doelstelling verhogen. Niet 
40% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030, 
maar 55%.



Doelstellingen Europa & Green Deal

Doelstellingen Doelstellingen Doelstellingen

2020 2030 2050

•CO2 uitstoot < 55%
•Aandeel 
hernieuwbare energie 
> 32%
•Streefcijfer energie 
efficiency > 32,5%
•Verplichting 
energiebesparing 
0,8% per jaar

•CO2 uitstoot < 80%
•Klimaat neutraal

Green Deal &
Fit for 55



Maatregelen waar we iets 
van (gaan) merken

In 2030 moet 40% van de opgewekte energie 
schoon zijn

‘Nieuwe’ energiebronnen opgenomen 
in ontwerp en renovatie eisen

Borging maatregelen in EML, labels, energie-
informatieplicht, EED, etc.



Maatregelen waar we iets 
van (gaan) merken

Vanaf 2035 mogen er geen benzine auto’s meer 
gemaakt worden en er wordt geïnvesteerd in 4 
miljoen laadpunten voor elektrische auto’s in 
Europa

Eisen in wetgeving 2025

Regelgeving renovatie/nieuwbouw 
2021- 2025

Regelgeving opgenomen in EPBD III



Maatregelen waar we iets 
van (gaan) merken

Renovatie van gebouwen wordt gestimuleerd 
om reductie van energie en CO2 uitstaat te 
stimuleren

Om de Green Deal te stimuleren trekt 
Europa 1.000 miljard euro uit 

Regelgeving t.a.v. renovatie 
opgenomen in EPBD III



Meer informatie
www.klimaatakkkoord.nl
www.europa-nu.nl


