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ista lid van het Europese parlementaire netwerk van Energy Solutions 

 

Essen/Brussel, 31 januari 2017. ista is het nieuw lid van het Europees parlementair netwerk van 

Energy Solutions in Brussel. Het doel van ‘Energy Solutions’ is te komen tot een oplossing  

voor de Europese energie unie in de dialoog met de EU-parlementariërs en vertegenwoordigers 

van het bedrijfsleven. ista draagt hiertoe bij met haar expertise als dienstverlener voor energie-

efficiëntie in de bouwsector. 

"Energie-efficiëntie is een belangrijke pijler van een duurzaam Europees energiebeleid”, zegt Thomas 

Zinnöcker, CEO van ista. Gebouwen zijn goed voor 40 procent van alle energieverbruik in de EU. In de 

woningbouw beslaan de kosten voor verwarming en warm tapwater 85% van het totale 

energieverbruik van een huishouden. Met meer dan 218 miljoen huishoudens in de EU is het 

besparingspotentieel navenant groot. Zelfs kleine veranderingen in het energieverbruiksgedrag van 

de bewoners kunnen aanzienlijke verbeteringen van de energie-efficiëntie van een gebouw teweeg 

brengen en dus een belangrijke bijdrage leveren aan de bescherming van het klimaat. "Echter, om dit 

te laten werken, is het belangrijk dat de bewoners transparante informatie over hun energieverbruik 

en de daaraan verbonden kosten hebben. Het blijft een kwestie van het ontwikkelen van 

innovatieve, duurzame en vooral kosteneffectieve oplossingen, " aldus Zinnöcker. "Energy Solutions 

is daarvoor het juiste platform."  

"We zijn verheugd met ista als nieuw lid van Energy Solutions. Het bedrijf biedt aanzienlijke ervaring 

op het gebied van energie-efficiëntie", zegt Morten Helveg Petersen, Europarlementariër en Vice-

voorzitter van de Commissie van het Europees Parlement van Industrie, Onderzoek en Energie. 

Andere leden van het parlementair netwerk van "Energieoplossingen" zijn Danfoss, EOF, GE, 

Grunfoss, Microsoft, Siemens en Vestas. 

 

Over ista 
ista is een van 's werelds toonaangevende organisaties op het gebied van verbruiksafhankelijke 
afrekening van energie en water in complexen met een collectieve energievoorziening. ista levert 
hierdoor een duurzame bijdrage aan de verbetering van de energie-efficiëntie in de bouwsector. Met 
haar producten en diensten helpt ista de eindgebruikers bij de besparing van energie(kosten) en het 
terugdringen van CO2 uitstoot. De bedrijfsactiviteiten bestaan onder andere uit individuele meting, 
facturering en het bieden van transparantie in verbruiksgegevens. Als basis hiervoor past ista 
ultramoderne meetapparatuur toe voor energiemeting en datamanagement. Alle meetsystemen zijn 
radiografisch uitleesbaar en omvatten o.a. warmtekostenverdelers, watermeters en warmtemeters.  

Het bedrijf telt meer dan 5.100 werknemers in 24 landen wereldwijd en helpt de eindgebruikers van 
ongeveer twaalf miljoen woon- en commerciële units bij de besparing van energie. In 2015 
bedroegen de verkoopresultaten van de ista groep 810,4 miljoen euro. Meer informatie beschikbaar 
op www.ista.com. 


