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Begrippenlijst Routeradar 2018 

Beleidsdomeinen Er worden in dit document vier beleidsdomeinen 

onderscheiden, waarbinnen weer typen beleidsinstrumenten 

kunnen worden onderscheiden:  

 

1. Juridisch domein. Type beleidsinstrumenten: -Normering 

(zoals Europese voertuignormen); -Verplichtingen (zoals 

bijmenging biobrandstoffen); - Convenanten en afspraken; 

-Aanbestedingseisen. 

2. Technologisch domein: -R&D; -Kennisontwikkeling: -Pilots;  

3. Communicatie domein: -Voorlichting (bijv. d.m.v. 

campagne); -Overlegstructuur (kennistransitie en 

uitwisseling). 

4. Economisch domein: -Bekostiging (subsidie): -Financiering; 

-Fiscale heffingen of kortingen. 

 

Brandstofplatform  De maatschappelijke organisatie rond een brandstofspoor 

veelal bestaande uit bedrijven en industriële organisaties, 

branche- en maatschappelijke organisaties en regionale 

overheden. Er zijn vier brandstofplatforms: Formule E-team, 

Bio-LNG, Duurzame biobrandstoffen en H2 Platform. 

 

Brandstofspoor Het spoor rond de implementatie van een bepaalde 

energiedrager. Dit spoor bestaat uit de drie velden zoals 

hieronder genoemd en de maatschappelijke beweging hier 

omheen. De Routeradar beslaat in 2018 de brandstofsporen 

CNG/LNG, Waterstof, Biobrandstoffen en EV. 

 

Duurzame 

energiedrager 

in mobiliteit (DEM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiermee refereren we aan de benaming van thema 2 in het 

Klimaatakkoord. Het betreft hier brandstoffen/ energiedragers 

in transport. In de huidige beleidspraktijk heeft dit betrekking 

op de transitie van elektriciteit, waterstof en CNG/LNG 

(verplicht in AfiD richtlijn) richting hernieuwbaar en 

biobrandstoffen. In principe vallen hier overigens ook andere 

hernieuwbare brandstoffen onder, maar die worden in de 

Routeradar 2018 niet gemonitord. Verwante termen (met 

andere definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: 

‘alternatieve’, ‘duurzame’ of ‘innovatieve’ brandstoffen. 

Geavanceerde 

biobrandstoffen 

 

Deze biobrandstoffen zijn gemaakt van grondstoffen zoals 

genoemd in de Annex 9, lijst A van de REDII. 

 

Indicator Een meetbaar verschijnsel dat verwijst naar de toestand van 

(een) sleutelfactor(en), dan wel naar een streefwaarde. 

 

Innovatie domeinen De gebruikte begrippen in de theorievorming over 

technologische innovatiesystemen zijn: sturing, marktvraag, 

marktaanbod en hulpbronnen. In de Routeradar 2018 zijn deze 

terug te vinden onder de kopjes: Nationale en Europese 
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beleidscontext (sturing), Markt (marktvraag en marktaanbod) 

en Hulpbronnen (hulpbronnen). In het pilot- deel van het EV 

rapport is daar bovenop het domein sturing extra uitgewerkt 

d.m.v. een voorlopige duiding van drie concrete 

beleidsmaatregelen. 

 

Marktfase Binnen het innovatieproces worden zes marktfasen 

onderscheiden: R&D/onderzoekfase, prototype/pilot fase, 

markt voorbereiding fase, markintroductie fase, 

opschalingsfase en beheerfase. In grove lijnen zijn de eerste 

drie fasen gericht op technologieontwikkeling en de laatste drie 

fasen op marktontwikkeling.  

 

Deze marktfasen kunnen op producten binnen ieder van de 

drie brandstofspoorvelden (-vervoermiddelen; -infrastructuur; 

-energiedrager/brandstof) betrekking hebben. De fase 

definities in het veld vervoermiddelen zijn gekoppeld aan de 

gerealiseerde aantallen, omdat deze in grote mate bepalen wat 

de feitelijke marktsituatie in NL is. Per marktsegment 

verschillen de vlootgroottes aanzienlijk, waardoor ook de 

gerealiseerde getallen relatief zijn. Aan die realiteit is de 

definiëring van de marktfasen aangepast (zie tabel op 

volgende pagina). 

 

Marktsegment Waar aan de orde is per veld een nadere onderverdeling 

gemaakt in marktsegmenten. Vooral het veld vervoermiddelen 

is opgesplitst in diverse marktsegmenten (personenwagen, 

bestelwagen, vrachtauto, bussen etc.) aangezien tussen deze 

marktsegmenten per brandstofspoor grote verschillen kunnen 

bestaan. 

 

Meetwaarde De vastgestelde realisatie van de indicator op dit moment 

(document datum Routeradar 2018 is 19 december 2018). 

Geeft aan hoe het ‘Nu’ gesteld is met de realisatie van een 

streefwaarde. 

 

O-emissie voertuigen Definitie van zero emissie voertuigen in kader Nederlands  

beleidsvoornemen nieuwverkopen personenwagens 0-emissie 

in 2030: deze beperkt zich tot personenwagens met tailpipe 0-

emissies. Dit komt overeen met emissie vrije voertuigen 

volgens de Europese typekeuring (ETAP). Dit zijn voertuigen 

die géén emissietesten hoeven te ondergaan om op de weg te 

worden toegelaten. In de praktijk komt dit neer op batterij 

elektrische voertuigen en voertuigen op waterstof.  

 

De term 0-emissie wordt door een aantal partijen ook gebruikt 

voor biobrandstoffen. Aandachtspunt daarbij is dat dit niet 

betrekking heeft op tailpipe milieu emissies, maar  wel dat de 

inzet van BB over de hele keten genomen een stevige bijdrage 

kan leveren aan CO2 reductie. 

 

PMC   Een Product Markt Combinatie  is een unieke combinatie van 

een duurzame energiedrager en een marktsegment, zoals: een 
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waterstof-bus, een batterij-elektrische personenwagen etc. 

 

Sleutelfactor Omstandigheid die van essentieel belang is voor een product 

om tot een volgende marktfase te komen. 

 

Streefwaarde Ambitie die in afstemming met de stakeholders, dan wel beleid 

is opgesteld voor een afgesproken ijkjaar, ook wel “zichtjaar” 

genoemd. Deze wordt uitgedrukt in een bepaalde indicator 

(bijvoorbeeld: aantal H2 tankstations in 2030). 

Velden Ieder brandstofspoor kent drie velden, namelijk:  

 

- De Energiedrager/brandstof: de ontwikkeling of productie 

van de brandstof; 

- De benodigde Infrastructuur: de ontwikkeling van tank- en 

laadinfrastructuur; 

- Het Vervoermiddel waarin de energiedrager voor de 

aandrijving gebruikt wordt.  

 

      

 

Tabel: Toelichting marktfasen1 

  Definitie 
Personen 

auto 

Auto 

bus 

Vracht 

auto 
Binnenvaart  

R&D - 

onderzoeksfase 

Onderzoek, testen van 

belangrijke componenten. 
0 0 0 0 

Prototype / pilot 

De eerste complete voertuigen 

met de technologie worden 

gebouwd. 

1 - 200 1 - 10 1 - 200 1 - 2 

Marktvoor-

bereiding / 

demonstratie 

De eerste voertuigen worden 

door normale gebruikers in de 

dagelijkse praktijk gebruikt, infra 

kan heel lokaal georganiseerd 

zijn. Marktintroductie is nog 

onzeker. 

10 - 100 10 - 20 10 - 50 2-4 

Marktintroductie / 

niche 

Product is verkrijgbaar (in 

nichemarkten). Infra wordt 

uitgebreid, meerdere 

voertuigtypen beschikbaar voor 

willekeurige gebruikers. 

100 - 5000 20 - 50 50 -500 4 - 10 

Opschaling 
Infra wordt langzaam uitgebreid 

tot landelijk dekkend. 
>5000 >50 >500 >10 

/Beheer 

Een stabiele situatie is bereikt. 

De vraag neemt niet verder toe. 

Aantallen zijn afhankelijk van de 

gewenste penetratiegraad. 

> 

5.000.000 
>2.500 >100.000 >1000 

                                                
1 De getallen genoemd in de bovenste twee regels (R&D-onderzoeksfase en prototype/pilot) hebben betrekking op een 

wereldwijde schaal. De getallen genoemd in de overige drie regels (marktvoorbereiding/demonstratie, 

marktintroductie/niche en opschaling/beheer) hebben betrekking op Nederland. 
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Afkortingenlijst Routeradar 2018 

AC Adviescommissie 

AfiD Alternative Fuels Infrastructure Directive 

B7 Diesel 

BB Biobrandstoffen 

BEV Batterij-elektrische voertuigen 

CNG/LNG Compressed Natural Gas (aardgas)/ 

Liquid Natural Gas (vloeibaar aardgas) 

CO2 Koolstofdioxide 

DEM Duurzame Energiedragers Mobiliteit 

DK-TI Demonstratieregeling 

Klimaattechnologieën en -innovaties in 

transport 

DuMo Programma directie Duurzame Mobiliteit 

van I&W 

E10 Euro 95 (Benzine) 

E20 20% ethanol mix 

E5 Euro 98 (Benzine) 

EC Europese Commissie 

ERAC European and Regional Affairs 

Consultants 

EV Elektrisch Vervoer 

FCEV brandstofcel-elektrische voertuigen 

FCH-JU Fuel Cell and Hydrogen Joint 

Undertaking 

FET Formule E-Team 

H2 Waterstof 

HBE Hernieuwbare brandstofeenheden 

HRS Hydrogen Refuelling Station 

HVO Hydrotreated Vegetable Oil 

(dieselvervanger) 

IEA Internationaal Energieagentschap 

IenW Ministerie van Infrastructuur & 

Waterstaat 

KC Kennis Consortium (TNO, CE Delft en 

ECN) 

LEF LEF staat voor LEF Future Centre: een 

centrum voor complexe 

maatschappelijke vraagstukken en 

uitdagingen. Dit centrum wordt 

gefaciliteerd door RWS 

M&E Monitoring & Evaluatie programma van 

DuMo 

MIA Milieu-investeringsaftrek 

NEA Nederlandse Emissieautoriteit 

NOx Verzamelnaam voor verschillende 

stikstofoxiden 

OEM Original Equipment manufacturers 

(autoproducenten) 
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OKA Ontwerp Klimaat Akkoord 

PM Roetdeeltjes (kunnen verschillende 

grootte hebben 

PMV Provinciale Milieu Vordering 

R&D Research & Development 

REDII Renewable Energy Directive II 

RWS Rijkswaterstaat 

SDE/ SDE+ Stimulering Duurzame Energieproductie 

SMR Steam Methane Reforming 

Tailpipe Uitlaatpijp (verwijst naar emissies op 

uitsluitend dit niveau) 

T-t-W Tank-to-Wheel (verwijst naar emissies 

in dit deel van de keten, dus exclusief 

productie) 

Vamil Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen 

W-t-T Well-to-Tank (verwijst naar emissies in 

dit deel van de keten > dus inclusief 

productie) 

W-t-W Well-to-Wheel (verwijst naar emissies in 

gehele keten inclusief productie) 

ZEV  Zero emissie voertuigen 



 

9 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  | Monitor Duurzame Transportbrandstoffen | 26 april 2019 

1 Managementsamenvatting 

 
Doelstelling 

 

Voor u ligt het rapport Routeradar Brandstofvisie 2018: Elektrisch Vervoer. Dit rapport 

is een vervolg op de Routeradar Brandstofvisie 2017 die in december 2017 is 

uitgekomen. Doel van de Routeradar rapportage is primair om feitelijke informatie te 

verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de voortgang met betrekking tot 

de introductie van Elektrisch Vervoer in het mobiliteitssysteem.  

 

Aanvullend is gekeken naar de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de 

introductie van Elektrisch Vervoer. De resultaten zijn input voor een proces van 

evaluatie van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent dat dit rapport zich qua 

eventuele beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng beperkt tot zaken die 

op grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd kunnen worden. 

 

De voortgang is in dit rapport op twee manieren bepaald: 

 

1. Door het afzetten van de (beleid en platform) streefwaarden per zichtjaar 

tegen de realisaties (meetwaarden) in 2018. 

2. Door een inschatting te maken van de marktontwikkelingen per brandstofspoor 

op de velden van vervoermiddelen, infrastructuur en energiedrager. 

 

Scope 

 

Er zijn twee Routeradar rapportages. Dit rapport beperkt zich tot (batterij) Elektrisch 

Vervoer. Het andere tot duurzame energiedragers/ brandstoffen (waterstof, bio-

CNG/LNG en biobrandstoffen). Beide rapporten focussen op duurzame energiedragers 

en de transitie naar hernieuwbaarheid hiervan.  

 

Dit vormen de thema’s 1 en 2 uit het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA). Beide rapporten 

samen beschrijven de vier brandstofsporen voor de verduurzaming van mobiliteit. Zij 

geven een beeld, vanuit markt en technologie, van de ontwikkelingen rond deze vier 

energiedragers in transport.  

 

Historisch is de focus op energiedragers/brandstoffen gevolg van het feit dat de 

Routeradar een uitwerking is van afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van de 

Duurzame Brandstofvisie met LEF. Het is echter belangrijk om te bedenken dat het 

OKA ook nog twee andere thema’s kent: -thema 3: efficiënt personenvervoer; en 

thema 4: efficiënte logistiek voor vrachtvervoer.  

 

Duurzame energiedragers in transport 

 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van elektriciteit, 

waterstof en CNG/LNG (verplicht in AfiD richtlijn) richting hernieuwbaar en op 

biobrandstoffen. In principe vallen hier ook andere duurzame brandstoffen onder, maar 

die worden in de Routeradar 2018 nog niet gemonitord. Verwante termen (met andere 



 

10 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  | Monitor Duurzame Transportbrandstoffen | 26 april 2019 

definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: “alternatieve”, “duurzame” of 

“innovatieve” brandstoffen.  

 

 

Vooruitblik 

 

Voor 2019 is de verwachting dat de Routeradar deels onderdeel wordt van de 

Monitoring en Evaluatie activiteiten  van de programma directie Duurzame Mobiliteit 

(DuMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W). Dit vooral op het 

gebied van de dataverzameling en de gebruikte indelingen. Daarnaast zal een eigen 

rapportage onder de titel Routeradar gehandhaafd blijven om te voorzien in de 

specifieke behoefte aan informatie bij de betrokken beleidsmakers in thema 2 

(Duurzame energiedragers in mobiliteit (DEM)). Deze informatiebehoefte heeft 

voornamelijk betrekking op de marktontwikkelingen en de marktfasen waarin de 

producten zich op de drie basisvelden (infrastructuur, energiedragers, en 

vervoermiddelen) bevinden en op de rapportageverplichtingen aan de EC, vooral die in 

het kader van de AFiD.  

 

De M&E rapportages van 2019 –en daarmee deels ook de Routeradar- hebben als 

specifiek doel het monitoren van beleidsmaatregelen, beleidsacties en deelacties (met 

hun onderliggende sleutelfactoren en indicatoren) uit het OKA. De monitoring van 

beleidsmaatregelen is nu nog geen onderdeel van de Routeradar 2018. Met één 

uitzondering: het tweede deel van het EV rapport. In dat deel worden drie 

beleidsmaatregelen uit 2018 gemonitord als een eerste pilot om ervaring op te doen 

voor de monitoring van de vier OKA thema’s in 2019. 

 

Internationale ontwikkelingen 

 

De wereldwijde verkoop van batterij-elektrische auto’s is in 2017 gegroeid met 54% 

ten opzichte van 2016. Dit komt neer op meer dan één miljoen verkochte auto’s. In 

2017 is het totaal aantal laadpunten wereldwijd uitgekomen op drie miljoen. Ook is te 

zien dat de groei van batterij-elektrisch rijden beïnvloed wordt door beleid. Noorwegen 

en China stimuleren deze groei intensief via beleid en het zijn ook deze landen die 

voorop lopen in de transitie2. Geadviseerd wordt het daar ingezette beleid en 

bijbehorende instrumenten in beeld te brengen en te analyseren in hoeverre deze in de 

Nederlandse context bruikbaar zijn om de doelen in het klimaatakkoord te halen. 

 

In Europa zijn ook meer recente cijfers beschikbaar: onderstaande tabel met het 

aandeel nieuw geregistreerde personenvoertuigen (M1) is gepubliceerd op de website 

van de EAFO. 

 

                                                
2 Noorwegen doet dit via aankoop, China ook maar vooral door OEM-ers te steunen en benefits te geven. 



 

11 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  | Monitor Duurzame Transportbrandstoffen | 26 april 2019 

3 

Uit de cijfers van de EAFO blijkt dat de verkoop van het aandeel batterij-elektrische 

auto’s in Europa ook in 2018 stevig toegenomen is. Deze trend lijkt in 2019 door te 

zetten. 

 

Beleidscontext 

 

Op het gebied van beleid zijn er verschillende ontwikkelingen: 

 

Europees: 

 AFID-richtlijn4 wordt geïmplementeerd in Nederland; 

 Voor personen en bestelauto’s zijn nieuwe CO2 normen aangenomen voor de 

periode na 2021. Personenauto’s moeten in 2025 15% minder CO2 uitstoten en 

37,5% in het jaar 2030, beide ten opzichte van 2021. Bestelauto’s moeten in 

2025 15% en in 2030 31% minder CO2 uitstoten t.o.v. 2021; 

 Voor vrachtwagens is er voor de meest gangbare vrachtwagentypen een 

nieuwe Europese certificatie procedure afgestemd. Op basis van deze 

procedure zijn nieuwe targets afgesproken voor de reductie van de CO2 

emissies ten opzichte van een monitoringsjaar 2019. In 2025 moet de CO2 

uitstoot met 15% en in 2030 met 30% worden verlaagd ten opzichte van het 

monitoringsjaar.  

 Fabrikanten worden beloond met een bonus op de normen indien zij in 2025 

meer dan 15% volledig elektrische auto’s of plug-in hybrides (met een uitstoot 

van maximaal 50 g/km) op de markt brengen en in 2030 meer dan 30%. 

Rijk: 

 Batterij-elektrische auto’s worden gestimuleerd met een fiscale bijtelling van 

4% en de MIA/Vamil regeling, voor PHEV voertuigen geldt ca. 50% korting op 

de wegenbelasting. Ook geldt voor PHEV voertuigen een aangepast BPM tarief. 

De voordelen voor PHEV voertuigen worden de komende jaren wel afgebouwd 

(zie OKA). Voor volledig elektrische voertuigen blijven de voordelen bestaan, 

maar worden vanaf ca. 2025 wel iets afgebouwd (zie OKA). 

                                                
3 Bron: Tabel van de EAFO website: https://www.eafo.eu/uploads/temp_chart_/data-export-170419.pdf 

 
4 AFID is de Europese richtlijn uit 2014 betreffend de uitrol van alternatieve brandstoffen. Deze verplicht EU landen om 

nationale beleidskaders te maken voor de marktontwikkeling van milieuvriendelijke brandstoffen/energiedragers en 

bijbehorende infrastructuur 

https://www.eafo.eu/uploads/temp_chart_/data-export-170419.pdf
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 In het OKA is opgenomen dat Nederland wil verplichten dat vanaf 2030 alle 

nieuw verkochte personenvoertuigen in Nederland 100% emissieloos moeten 

zijn. 

 In het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) is voor verkeer en 

vervoer in 2030 een maximale CO2-uitstoot van 25 megaton vastgelegd. Met 

de huidige scenario’s voor het vastgestelde en voorgenomen beleid wordt de 

CO2-uitstoot in 2030 geraamd op 32 [29-38] megaton. Elektrisch Vervoer moet 

een belangrijke bijdrage leveren aan de reductie tot de streefwaarde. 

 Er zijn in het OKA voor de periode na 2021 uitgebreide voorstellen gedaan voor 

de stimulering van elektrisch vervoer d.m.v. fiscaal beleid, stimulering van 

aanleg van laadinfrastructuur en aanvullend flankerend beleid zoals ZE zones, 

gedifferentieerd parkeerbeleid etc. 

 

Resultaten Nederland 

 

Laadinfrastructuur 

In november 2018 waren er 19.782 publieke laadpunten, 15.553 semipublieke 

laadpunten en ca. 93.000 private laadpunten in Nederland. Uitgaande van een 

realisatie van ca. 2 miljoen EV en PHEV in het Nederlandse wagenpark in 2030 (OKA), 

wordt verondersteld dat ca. 1.8 miljoen laadpalen in 2030 (OKA) benodigd zijn. Het 

huidige aantal laadpalen is weliswaar nog laag in verhouding met het gewenste aantal 

van 1.8 miljoen, maar groeit redelijk mee met het aantal EV/PHEV in het Nederlandse 

wagenpark.  

 

Vervoermiddelen 

In het voorlopige klimaatakkoord van 19 december 2018 staat dat in 2030 de 

nieuwverkoop van alle personenvoertuigen 100% emissieloos moet zijn. Op basis van 

deze doelstelling is de verwachting (OKA) dat in Nederland in 2030 ca. 2 miljoen EV en 

PHEV voertuigen (NEV+ additioneel beleid) in het wagenpark zullen rijden. De 

realisatie in december 2018 (RDW data 19 december 2018) is 41.061 BEV en 95.282 

PHEV. Dit houdt in dat er ten opzichte van de verwachte ca. 2 miljoen EV+PHEV 

voertuigen nog een opgave is van 97,9%. Voor bestelauto’s is de streefwaarde 

115.000 zero emissie voertuigen in 2030, waarvan 85.000 EV. De realisatie in 

december 2018 (RDW data 19 december 2018) is 3.141 bestelauto’s. Dit houdt in dat 

er nog een opgave ligt van 97% om de te verwachte 85.000 voertuigen in 2030 te 

realiseren. 

 

Milieueffecten 

 

De vermeden emissies op nationaal niveau inclusief productieketen (‘well to wheel’) 

zijn 151 kton CO2 en 94 ton NOx en 2,6 ton PM (Well to Wheel). Voor tank to wheel 

bedragen de vermeden CO2 emissies ca. 271 Kton per jaar5. (Zie voor onderbouwing 

de uitwerking in de bijlage) 

 

 

 

 

                                                
5Dat betekent dat de emissies van (de elektrisch gereden kms van) PHEV’s en EV’s worden gerekend als nul. De CO2-

emissies optredend bij het maken en distribueren van de brandstoffen (Het “Well-to-Tank” deel) worden hierbij dus niet 

meegerekend. 
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Marktfasen 

 

Publieke, semipublieke en private laadinfrastructuur zit op dit moment in de 

opschalingsfase. Snellaadpunten voor het wegtransport zitten afhankelijke van het 

type in de marktintroductie en deels in de opschaling  in de opschalingsfase. De 

business case voor laadpunten is de afgelopen jaren verbeterd. 

 

Wanneer we kijken naar vervoersmodaliteiten zien we dat BEV personenauto’s en 

bussen in de fase van opschaling zitten. De groep bestelwagens zit voor wat betreft de 

kleinere bestelwagens in de opschalingsfase, maar de grotere bestelwagens (type VW 

Crafter, Mercedes Sprinter etc.) zitten in de pilot fase. Binnenvaartschepen op 

elektriciteit verkeren in de prototype/pilot fase.  

 
Beleidsmaatregelen 

 

We evalueren drie beleidsmaatregelen die het afgelopen jaar (2018) van kracht waren: 

1. Rijksbijdrage laadinfrastructuur: 

a. Analyse: De rijksbijdrage heeft innovatie en kostenverlaging (bv. 

meerdere laadpunten op 1 paal of gewichtsverlaging waardoor binnen 

de ARBO-normen een paal door 1 monteur geplaatst kan worden) 

versneld. In de huidige praktijk offreren marktpartijen nu zonder 

aanspraak te maken op een publieke bijdrage. Dit doen zij mede op het 

verwachte perspectief in de groei van elektrisch rijden waardoor ze op 

termijn een sluitende businesscase voorzien.   

b. Vervolg: In het ontwerp klimaatakkoord staat de Nationale Agenda 

Laadinfrastructuur (NAL) opgenomen. Hierin wordt uitgegaan van de 

laadvraag per regio of urbaan gebied om in heel Nederland ‘voldoende 

dekkingsgraad’ te borgen. Hierin is opschaling van het aantal 

laadpunten en samenhang met groei van het aantal voertuigen van 

belang.  

2. MIA en Vamil: 

a. Analyse: In algemene zin worden de MIA en Vamil regelingen gezien 

als kosteneffectieve beleidsmaatregelen. Specifiek voor 

personenvoertuigen zijn hieromtrent recent wel enige twijfels. 

b. Advies: Wanneer de huidige fiscale periode afloopt, de MIA en Vamil en 

de geplande fiscale kortingen en subsidies goed op elkaar afstemmen. 

Hiernaast ook streefwaarden opstellen voor het aantal extra voertuigen 

dat als gevolg van deze maatregel extra verkocht moeten worden. Wel 

geldt dat deze regelingen geschikt zijn tot het eerste deel van de 

opschalingsfase. Daarna komt een punt dat de MIA en Vamil regeling 

niet meer het juiste instrumenten is en nieuwe instrumenten nodig 

zijn, bijvoorbeeld financieringsinstrumenten, die de grotere risico’s 

tegen een redelijke rente kunnen financieren. Voor elektrische 

personenwagens lijkt dit moment dichtbij te komen. 

 

3. Verlaagde fiscale bijtelling voor nulemissieauto’s: 

a. Analyse: We zien prijsprikkels en fiscale stimulering als effectieve 

maatregelen om elektrisch rijden te stimuleren.  

b. Advies: De vergroening in de bijtelling wordt effectiever vormgegeven 

wanneer een systeem met absolute kortingen wordt gehanteerd in 

plaats van procentuele kortingen. In het OKA is hier aandacht voor en 

het kabinet zal met een totaalpakket aan maatregelen komen. In het 
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kader van OKA wordt hierover nagedacht. Hiernaast is een aanbeveling 

het instellen van streefwaarden bij deze beleidsmaatregel 

 

Consultatie ronde Routeradar 2018 

 

Doel van de consultatie ronde 

Vooraf moet vastgesteld worden dat er altijd verschillen van inzicht zullen blijven 

bestaan die niet op basis van argumenten kunnen worden opgelost. Dit is een logisch 

gevolg van het feit dat er reële belangentegenstellingen zijn en blijven. Vanuit het Rijk 

staat het gezamenlijke publieke belang om tot duurzame mobiliteit te komen echter 

voorop. Dat impliceert brandstof neutraliteit. Om die reden is een onafhankelijke 

organisatie (het kennisconsortium (KC)) opdracht gegeven om zo neutraal mogelijk 

een monitoring en evaluatie uit te voeren.  

 

Na 2019 komen er weer nieuwe monitor rapportages, die aangepast zullen zijn aan de 

nieuwe inzichten waarvoor op dat moment verifieerbare argumenten en bronnen 

beschikbaar zijn. Iedere monitor rapportage vormt hiermee een momentopname van 

wat op dat moment objectief vastgesteld kan worden. Dit neemt niet weg dat er 

tegelijkertijd ook andere gezichtspunten bestaan waarover op dat moment echter 

onvoldoende zekerheid is te krijgen.  

 

Doel van de consultatie ronde is daarmee tweeledig: het ophalen van nieuwe 

meningen, argumenten en bronnen en het inventariseren van aandacht -c.q. 

gesprekspunten- voor het beleidsproces in 2019.  

 

De platformconsultatie 

De Routeradar 2018 rapporten zijn met veel aandacht en ‘know how’ door het 

kennisconsortium (bestaande uit ECN, CE-Delft en TN) gevuld met data en gegevens. 

De ontwikkelingen in het technologische veld en internationaal gaan echter erg snel en 

veel up-to-date kennis berust bij de brandstofplatforms. Om die reden zijn de 

rapporten aan de brandstofplatforms voorgelegd ter becommentariëring en aanvulling. 

Het doel daarvan was tweeledig:  

 Het ophalen van nieuwe meningen, argumenten en bronnen; 

 Het inventariseren van aandacht -c.q. gesprekspunten voor het beleidsproces 

in 2019.  

 

Na het ophalen van het platform commentaar heeft het KC de verzamelde argumenten 

en bronnen nauwgezet nagelopen en heeft deze waar mogelijk verwerkt in een 

gebalanceerde eindversie van de Routeradar 2018. De argumenten en meningen die 

niet verwerkt konden worden zijn samen met de opgehaalde aandachts- en 

gesprekspunten in een bijlage “Opbrengst consultatieronde Routeradar 2018” 

opgenomen. Deze bijlage agendeert daarmee een deel van de onderwerpen voor het 

beleidsproces voor 2019.  

 

De adviescommissie 

Naast de meer technische en internationale ontwikkelingen kennen de strikt 

Nederlandse marktontwikkelingen een geheel eigen dynamiek en uitdagingen, Waar de 

platforms dicht tegen beleid en beleidsontwikkelingen aanzitten en gecommitteerd zijn 

aan een bepaald brandstofspoor, zal een onafhankelijke advies commissie (AC) over 

alle brandstofsporen heen adviseren vanuit een strikt marktperspectief. 
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De adviescommissie geeft deze adviezen op haar eigen verantwoordelijkheid en deze 

zijn daarom geen onderdeel van de rapportages, maar worden verwerkt in een aparte 

oplegnotitie, die als bijlage is toegevoegd. 
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2 Inleiding 

2.1 Introductie 

 
Doelstelling 

Voor u ligt het rapport Routeradar Brandstofvisie 2018:  Elektrisch Vervoer. Dit rapport 

is een vervolg op de Routeradar Brandstofvisie 2017 die in december 2017 is 

uitgekomen. Doel van de Routeradar rapportage is primair om feitelijke informatie te 

verzamelen en presenteren die een beeld geeft van de voortgang met betrekking tot 

de introductie van verschillende duurzame energiedragers, vervoermiddelen en de 

benodigde tank/laadinfrastructuur in het mobiliteitssysteem.  

 

Aanvullend is gekeken naar de ontwikkeling van beleid dat impact heeft op de 

introductie van duurzame voertuigen en energiedragers. De resultaten zijn input voor 

een proces van evaluatie van beleid en eventuele bijstelling. Dat betekent dat dit 

rapport zich qua eventuele beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen streng 

beperkt tot zaken die op grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd 

kunnen worden. 
 

Voortgang is in dit rapport op twee manieren bepaald: 

 

1. Door het afzetten van de (beleid en platform) streefwaarden per zichtjaar 

tegen de realisaties (meetwaarden) in 2018. 

2. Door een inschatting te maken van de marktontwikkelingen per brandstofspoor 

op de velden van vervoermiddelen, infrastructuur en energiedrager. 

 

Scope 

Er zijn twee Routeradar rapportages. Dit rapport, Elektrisch Vervoer. En een rapport 

over duurzame energiedragers/ brandstoffen (waterstof, bio-CNG/LNG en 

biobrandstoffen). Beide rapporten focussen op duurzame energiedragers en de 

transitie naar hernieuwbaarheid hiervan.  
 

Dit vormen de thema’s 1 en 2 uit het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA). Beide rapporten 

samen beschrijven de vier brandstofsporen voor de verduurzaming van mobiliteit. Zij 

geven een beeld, vanuit markt en technologie, van de ontwikkelingen rond deze vier 

energiedragers in transport.  

 
Historisch is de focus op energiedragers/brandstoffen gevolg van het feit dat de 

Routeradar een uitwerking is van afspraken die gemaakt zijn als onderdeel van de 

Duurzame Brandstofvisie met LEF. Het is echter belangrijk om te bedenken dat het 

OKA  ook nog twee andere thema’s kent: thema 3: efficiënt personenvervoer en thema 

4: efficiënte logistiek voor vrachtvervoer.  

 

Duurzame energiedragers in transport 

In de huidige beleidspraktijk heeft dit begrip betrekking op de transitie van elektriciteit, 

waterstof en CNG/LNG (verplicht in AfiD richtlijn) richting hernieuwbaar en op 

biobrandstoffen. In principe vallen hier ook andere duurzame brandstoffen onder, maar 

die worden in de Routeradar 2018 nog niet gemonitord. Verwante termen (met andere 

definities) die in dit verband vaak gebruikt worden zijn: “alternatieve”, “duurzame”  of 

“innovatieve” brandstoffen.  
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2.2 Vooruitblik 
 

Voor 2019 is de verwachting dat de Routeradar deels onderdeel zal worden van de 

Monitoring en Evaluatie activiteiten van de programma directie Duurzame Mobiliteit 

(DuMo) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I en W).  Dit vooral op 

het gebied van de dataverzameling en de gebruikte indelingen. Daarnaast zal een 

eigen rapportage onder de titel Routeradar waarschijnlijk gehandhaafd blijven om te 

voorzien in de specifieke behoefte aan informatie bij de betrokken beleidsmakers. Deze 

heeft voornamelijk betrekking op de marktontwikkelingen en de marktfasen waarin de 

producten zich op de drie basisvelden (-infrastructuur; -energiedragers; -

vervoermiddelen) bevinden.  

 

De M&E rapportages van 2019 – en daarmee deels ook de Routeradar - hebben als 

specifiek doel het monitoren van beleidsmaatregelen, beleidsacties en deelacties uit 

het OKA. De monitoring daarvan is nog geen onderdeel van de Routeradar 2018. Met 

één uitzondering: het tweede deel van het EV rapport. In dat deel worden drie 

beleidsmaatregelen uit 2018 gemonitord als een eerste pilot om ervaring hiermee op te 

doen voor de monitoring van de vier OKA thema’s in 2019. 

 

De monitoring van streefwaarden en meetwaarden 

 

Streefwaarden zijn beleidsambities voor een bepaald zichtjaar. Deze kunnen 

getalsmatig of niet-getalsmatige van aard zijn. De getalsmatige streefwaarden lenen 

zich bijzonder goed voor monitoring en hebben een plaats gevonden in de zogenaamde 

straatbeeldmonitor (zie onder) en zijn gebruikt om de behaalde reducties in 

milieueffecten te berekenen. De niet-getalsmatige streefwaarden kunnen vaak gebruikt 

worden om de innovatieve vooruitgang van producten in te schatten. Deze 

streefwaarden hebben een plaats in de innovatiemonitor (zie onder) 

gekregen.  

 

Meetwaarden zijn de vastgestelde realisaties per product. Deze worden vergeleken met 

de streefwaarden voor een bepaald zichtjaar, zodat de resterende opgave in procenten 

bepaald kan worden. De meetwaarden geven daarmee de vorderingen tot op heden 

aan. Op verschillende velden wordt in de innovatiemonitor vervolgens in beeld 

gebracht hoe de markt voor EV zich in 2018 ontwikkeld heeft op hoofdlijnen. In 

principe is dit de basis voor de verdere beleidsadvisering. Echter, omdat m.b.t. de RR 

2018-EV deel, is afgesproken met de EV beleidstrekker om de paragrafen “Markt vraag 

en aanbod” en “Hulpbronnen” te laten vervallen, is dit slechts beperkt mogelijk. In 

plaats hiervan worden drie beleidsmaatregelen en indicatoren, die door het RVO-EV 

team zijn voorgesteld, besproken.  

 

Marktfasen en opschalingspotentie 

 

De marktfase waarin een product zich bevindt is bepalend voor de mogelijkheid tot 

opschaling. Aangezien alleen opschaling de gestelde CO2 doelen voor 2030 binnen 

bereik kan brengen, is de marktfase ontwikkeling van cruciaal belang. Per 

brandstofspoor is de marktfase van producten in de volgende drie basisvelden bepaald: 

 

 Infrastructuur 

 Energiedrager 

 Vervoermiddel 
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Waar aan de orde is per veld een nadere onderverdeling gemaakt. Vooral het veld 

vervoermiddelen is opgesplitst in diverse marktsegmenten (personenwagen, 

bestelwagen, vrachtauto, bussen etc.) aangezien tussen deze marktsegmenten per 

brandstofspoor grote verschillen kunnen zitten. 
 

Leeswijzer: opbouw van dit rapport 

 

De structuur van dit rapport, en de tabellen en grafieken waarin we concrete data 

presenteren, is in belangrijke mate bepaald door de voor de Routeradar ontwikkelde 

monitoringsmethodiek en de keuzes die daarin gemaakt zijn met betrekking tot o.a. 

PMCs, indicatoren en sleutelfactoren. Deze methodiek is ontwikkeld door het 

Uitvoeringsteam RouteRadar onder leiding van Rijkswaterstaat en is beschreven in een 

bijlage bij het Routeradarrapport over 2017. 

 

Een brandstofspoor rapportage is als volgt opgebouwd: 

 

 Inleiding 

 Straatbeeldmonitor 

 Innovatiemonitor 

 Conclusies en aanbevelingen 

 

De straatbeeldmonitor behandelt getalsmatige streefwaarden en realisaties die door te 

rekenen zijn naar directe milieueffecten. 

 

De innovatiemonitor behandelt normaliter onder de kopjes “Markt vraag en aanbod” en 

“Hulpbronnen” de streefwaarden en realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in 

het innovatiesysteem. Deze streefwaarden zijn niet door te rekenen naar directe 

milieueffecten, maar vormen wel een voorwaarde voor de noodzakelijke 

ontwikkelingen naar een volgende marktfase. 

 

In dit EV rapport zijn in plaats daarvan een drietal beleidsmaatregelen met relevantie 

voor de EV ontwikkeling besproken. Deze bespreking heeft plaats gevonden op basis 

van een beperkt aantal indicatoren (zoals voorgesteld door het RVO-EV team).  

 

De conclusies en aanbevelingen volgen de dezelfde structuur als hierboven 

beschreven. Daarbij is het eerste deel samenvattend van aard en bevat het tweede 

deel de feitelijke aanbevelingen. Deze aanbevelingen beperken zich tot zaken die op 

grond van de gepresenteerde informatie geconcludeerd kunnen worden. Omdat in dit 

EV rapport de kopjes “Markt vraag en aanbod” en “Hulpbronnen” zijn vervallen zijn ook 

de aanbevelingen en conclusies beperkt in dit rapport. In plaats daarvan worden drie 

beleidsmaatregelen en hun indicatoren besproken. Aangezien dit echter slechts drie 

maatregelen uit vele betreft is de mogelijkheid tot conclusies trekken en aanbevelingen 

te doen beperkt.  

 

Databronnen en verantwoording 

 

In dit rapport worden meetwaarden (monitoringsresultaten) vergeleken met 

streefwaarden voor beoogde doelen die te halen zijn in verschillende zichtjaren. Die 

streefwaarden zijn afgeleid uit de volgende bronnen: 

 Energieakkoord (2013); 
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 De Duurzame Brandstofvisie met LEF (2014) ; 

 De zogenaamde “DEM-tabellen” (2018), die de werkgroep Duurzame 

Energiedragers Mobiliteit in samenspraak tussen brandstofplatforms en het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zijn vastgesteld als input voor het 

Klimaatakkoord6; 

 Het Ontwerp Klimaat Akkoord (2018). 

 RVO data  

 

Streefwaarden gebaseerd op het Energieakkoord en de Duurzame Brandstofvisie met 

LEF zijn reeds afgeleid in de Routeradar-rapportage over 2017. 

 

Voor databronnen m.b.t. monitoringscijfers verwijzen we naar het 

onderbouwingsrapport dat als bijlage is toegevoegd. Op termijn zullen alle rapporten 

inclusief alle onderbouwingen op de brandstof visie op de website te vinden zijn. 

 

In de Routeradar rapportage voor 2018 wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van 

data t/m Q4 van 2018. Daar waar data nog niet voor heel 2018 beschikbaar waren, 

zijn veelal data t/m Q3 2018 gebruikt. In sommige gevallen worden data over 2017 

gepresenteerd wanneer deze getallen pas eind 2018, begin 2019 beschikbaar zijn 

gekomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
6 In de verduurzaming van de mobiliteit is het van belang om beschikbaarheid duurzame energie, de benodigde  

infrastructuur en de vloot te gelijk te laten oplopen. Het consortium van ECN part of TNO, CE Delft en TNO heeft in 

opdracht van de werkgroep Duurzame Energiedragers Mobiliteit (DEM, 1 van de 4 werkgroepen onder het mobiliteitsdeel 

van het klimaatakkoord) in het najaar van 2018 zogenaamde DEM tabellen samengesteld. Deze tabellen zijn vervolgens 

met de DEM werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de brandstofplatforms, de industrie, logistieke sector en 

medewerkers van het ministerie van infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigd zijn, afgestemd en aan de 

werkgroep opgeleverd. De tabellen bevatten op basis van streefwaarden  berekende hoeveelheden benodigde energie en 

vermeden CO2 uitstoot, uitgesplitst naar modaliteiten en voertuigcategorieën. De DEM tabellen zijn door de DEM 

werkgroep ingebracht bij de Mobiliteitstafel en daar meegenomen bij de onderbouwing van het Ontwerp Klimaat 

akkoord. 
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3 Elektrisch vervoer 

3.1 Overzicht 

 

Elektrisch rijden in 2018 

Inleiding 

Elektrische personenauto’s en bussen bevinden zich momenteel in de opschalingsfase. De 

groep bestelwagens moet in kleinere (GVW < ca. 1800 kg) en grotere bestelwagens (GVW > 

ca. 1800 kg) gesplitst worden. De kleinere bestelwagens bevinden zich vroeg in de 

opschalingsfase. De grote bestelwagens, van het formaat als de VW Crafter en Mercedes 

Sprinter bevinden zich nog in de pilot/demonstratie fase. Vrachtauto’s (licht / middelzwaar) 

bevinden zich in de pilot / demonstratie fase.  

 

Belangrijkste internationale ontwikkelingen 

Eind 2018 is er overeenstemming bereikt over CO2 normen voor personen- en bestelauto’s 

voor de periode t/m 2030. Onderdeel hiervan zijn prikkels om het aanbod van nul-emissie 

voertuigen te vergroten. Ook voor de meest gangbare type vrachtwagens zijn targets voor 

CO2 reductie gedefinieerd. Over de methodiek en over de targets zelf is overeenstemming 

bereikt, maar e.a. moet nog wel officieel goedgekeurd worden.  

 
Streefwaarden (doelstellingen) 

Er zijn meerdere soorten streefwaarden van belang voor dit fiche: 

- De streefwaarden uit het zero-emissiebeleid op Nederlands en Europees niveau 

- De (nog niet definitieve) streefwaarden van het Ontwerp Klimaatakkoord 

- De streefwaarden zoals gerapporteerd in de 1e indicatie tabel van de DEM-werkgroep 
(deze zijn gebaseerd op de input van het FET) 

- De streefwaarden zoals gerapporteerd in de RouteRadar 2017 

 

 

3.2 Straatbeeld  

 

Internationale ontwikkelingen 

Voertuigen: De verkoop van batterij-elektrische auto’s kwam in 2017 wereldwijd boven de één 

miljoen exemplaren uit. Dat komt neer op een groei van 54% ten opzichte van 2016 (IEA, 

2018). Noorwegen is met een aandeel van 39% in de nieuwverkopen nog steeds koploper 

wereldwijd. IJsland en Zweden staan op een tweede en derde plek met 11,7% en 6,3% 

marktaandeel in 2017. De totale omvang van het wagenpark bedroeg in 2017 circa 3 miljoen 

exemplaren wereldwijd. China heeft met 40% het grootste aandeel in de wereldwijde vloot. Ook 

het aantal elektrisch bussen en tweewielers is in 2017 sterk toegenomen tot 370.000 en 250 

miljoen exemplaren. Ondanks deze sterke groeicijfers is het aandeel van elektrisch voertuigen 

op het totaal aantal voertuigen met enkele procenten gering.  

 

In Europa zijn ook meer recente cijfers beschikbaar: onderstaande tabel met het aandeel nieuw 

geregistreerde personenvoertuigen (M1) is gepubliceerd op de website van de EAFO.



 

21 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  | Monitor Duurzame Transportbrandstoffen | 26 april 2019 

 
7 

 

Uit de cijfers van de EAFO blijkt dat de verkoop van het aantal batterij-elektrische auto’s in 

Europa ook in 2018 stevig toegenomen is. 

 

Infrastructuur: De adoptie van batterij-elektrische voertuigen wordt weerspiegeld door de 

groei van laadinfrastructuur. In 2017 waren er wereldwijd in totaal 3 miljoen laadpunten (IEA, 

2018). Het aantal reguliere publieke laadpunten wordt gezien als een belangrijke pijler onder de 

laadinfrastructuur. Van deze laadpunten waren er in 2017 wereldwijd circa 320.000. Daar 

bovenop waren er ook nog eens 110.000 snellaadpunten. Snelladen (minimaal 50 kW) wordt 

gezien als een belangrijke driver voor de groei van elektrisch rijden enerzijds om 

langeafstandsverplaatsingen mogelijk te maken en anderzijds vanwege de schaarse ruimte om 

laadpunten te realiseren. 

 

Energiedragers: Juist in de landen die vooroplopen in de verkoop van batterij-elektrische 

voertuigen is ook de productie van hernieuwbare of klimaat neutrale elektriciteit sterk 

ontwikkeld. Een voorbeeld is Noorwegen dat de nationale elektriciteitsvoorziening grotendeels 

met waterkracht invult, maar ook IJsland met 99% hernieuwbare elektriciteit uit waterkracht 

(73%) en geothermie (27%). In Zweden werd in 2017 ongeveer 48% van de nationale 

elektriciteitsproductie gewonnen uit zon-, wind-, en waterkracht, terwijl 37% bestond uit 

nucleaire elektriciteit en ongeveer 9% werd geproduceerd uit WKK met biomassa.  

 

Drivers: De groei van batterij-elektrisch rijden wordt sterk beïnvloed door het beleid. Vooral 

China en Noorwegen hanteren sterke beleidsprikkels om elektrisch rijden te versnellen. Ook de 

Europese CO2-normen voor personen- en bestelauto’s moeten in een mondiale context worden 

gezien als sterke beleidsprikkel om elektrisch rijden te versnellen. Dit geldt in nog sterkere mate 

wanneer de roep van het Europees Parlement wordt omarmd om een sterkere prikkel te geven 

om nul-emissie auto’s te fabriceren. Wereldwijd zijn overheden ook actief bij het versnellen van 

de aanleg van laadinfrastructuur. 

 

De kosten van batterijtechnologie spelen nog altijd een cruciale rol bij de kosten van elektrisch 

rijden en de prestaties van elektrische voertuigen. Gegeven de aankondigingen van 

grootschalige productiefaciliteiten voor batterijen is het aannemelijk dat kosten verder zullen 

                                                
7 Bron: Tabel van de EAFO website: 

https://www.eafo.eu/uploads/temp_chart_/data-export-170419.pdf 
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dalen wat de barrières voor elektrische voertuigen verder zal verkleinen.  

 

Nationale en Europese beleidscontext 

AFiD richtlijn8 

 

Doel van de richtlijn is om het negatieve effect van de EU-transport- en mobiliteitssector op het 

klimaat terug te dringen en de afhankelijkheid van olie te verminderen. De richtlijn betreft alle 

alternatieven (inclusief LPG en biobrandstoffen) voor de huidige vloeibare fossiele 

energiedragers die worden ingezet voor auto’s, bussen, vrachtwagens, schepen en vliegtuigen. 

De richtlijn bevat verplichtingen voor die alternatieven waarvoor nog een aparte infrastructuur 

aangelegd moet worden om het gebruik ervan mogelijk te maken en te stimuleren: elektriciteit, 

waterstof en aardgas (CNG en LNG). 

   

Europese CO2-normering: 

Nieuwe personenauto’s moeten in 2030 hun CO2 uitstoot gemiddeld 37,5% verlaagd hebben ten 

opzichte van de 2021 norm van 95 g/km (NEDC). Deze eis komt overeen met een 2030 

uitstootnorm van 59 g/km (NEDC). Voor bestelauto’s geldt een reductie in 2030 van 31%, 

overeenkomend met een 2030 uitstootnorm van 81 g/km (NEDC)910. Deze normen zijn niet 

(kosteneffectief) te bereiken met alleen voertuigen met verbrandingsmotoren. Om toch aan de 

normen te kunnen voldoen zullen autofabrikanten daarom meer nulemissie-voertuigen moeten 

gaan produceren. Het is echter lastig om een nauwkeurige schatting te geven van de mix van in 

2030 geproduceerde voertuigen waarmee fabrikanten aan de norm gaan voldoen (d.w.z. de mix 

van: ICEs/BEVs/HEVs/FCEVs). 

 

Voor het jaar 2021 geldt al een norm voor personenauto’s van 95 gram CO2-uitstoot per 

kilometer (voor bestelwagens 147 gram in 2020). Dit betreft het gemiddelde van alle 

nieuwverkopen van alle fabrikanten in het betreffende jaar. Er is eind 2018 overeenstemming 

bereikt om deze normen te reduceren met respectievelijk 15% in het jaar 2025 en 37,5% in het 

jaar 2030. De reden waarom de Commissie kiest voor reductiepercentages heeft te maken met 

de overgang van de oude testcyclus naar de nieuwe WLTP testcyclus voor brandstofverbruik en 

voertuigemissies (Rijksoverheid.nl, 2017). Naast de nieuwe normen bevat het voorstel 

stimuleringsmaatregelen om het aandeel laag- en nul-emissie voertuigen te vergroten. In de 

praktijk zijn dit plug-in hybride auto’s met minder dan 50 gram CO2 per kilometer, elektrische 

auto’s of waterstofauto’s. Fabrikanten worden beloond met een bonus op de normen indien zij in 

2025 meer dan 15% van dergelijke voertuigen op de markt brengen en in 2030 meer dan 30%. 

Fabrikanten die lager zitten met hun aandeel worden niet beboet. Het voorstel kent dus geen 

bindende quota (Rijksoverheid.nl, 2017). 

 

RED II (Revised Renewable Energy Directive): 

In november 2018 heeft het Europese parlement ingestemd met de herziene Renewable Energy 

Directive, zodat definitieve vaststelling opnieuw een stap dichterbij is gekomen. In het 

voorliggende onderhandelingsresultaat wordt onder meer ingezet op 14% hernieuwbare energie 

in mobiliteit in 2030, waaronder toepassing van hernieuwbare elektriciteit.  

 

 

                                                
8 (brief S.A.M. Dijksma, staatssecretaris infrastructuur en milieu, Den Haag, 23 februari 2017: 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2017D06612 
9 https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/01/16/co2-emission-standards-for-cars-and-vans-

council-confirms-agreement-on-stricter-limits/ 
10 https://www.theicct.org/sites/default/files/publications/EU-LCV-CO2-2030_ICCTupdate_201901.pdf 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2017/12/08/fiche-1-verordening-voor-nieuwe-co2-normen-van-personenauto%E2%80%99s-en-bestelwagens-in-2025-en-2030/fiche-1-verordening-voor-nieuwe-co2-normen-van-personenauto%E2%80%99s-en-bestelwagens-in-2025-en-2030.pdf
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Fiscaal beleid: 

In het kader van het fiscale beleid worden batterij-elektrische auto’s gestimuleerd met een 

fiscale bijtelling van 4% en de MIA/Vamil regeling en voordelen op de MRB en BPM. De 

Rijksoverheid steunde tot medio 2018 de aanleg van publieke laadpunten, bijvoorbeeld via MIA 

en verlaging van energiebelasting voor publieke laadpalen. 

 

Energieakkoord (Energieakkoord voor duurzame groei, SER, 2013): 

In het Energieakkoord voor duurzame groei (SER, 2013) is voor verkeer en vervoer in 2030 een 

maximale CO2-uitstoot van maximaal 25 megaton vastgelegd. Met de huidige scenario’s voor 

het vastgestelde en voorgenomen beleid wordt de CO2-uitstoot in 2030 geraamd op 32 [29-38] 

megaton (Zie NEV, 2017). Voor het Klimaat- en Energieakkoord wordt uitgegaan van dit 

referentiescenario. Voor dit akkoord resulteert dus een opgave om te komen tot de reductie van 

7,3 Mton CO2-uitstoot ten opzichte van het referentiescenario. Mogelijke beleidsmaatregelen die 

daaraan kunnen bijdragen zijn dit jaar in kaart gebracht in het Ontwerp Klimaatakkoord. 

Elektrisch rijden is één van de speerpunten die een grote bijdrage moet leveren aan de 

doelstelling op het gebied van emissie reductie. 

 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

Met de straatbeeldmonitor wordt beoogd om de voortgang met betrekking tot de zichtbaarheid 

van innovaties in het straatbeeld te rapporteren. Het gaat daarbij om ambities voor en 

realisaties van concreet meetbare eenheden voor infrastructuur, energiedragers en voertuigen 

in het Nederlandse straatbeeld. Daarbij wordt uitgegaan van streefwaarden zoals gerapporteerd 

in het Ontwerp Klimaatakkoord (OKA, versie 21-12-2018). Als er geen streefwaarden worden 

genoemd in het OKA wordt achtereenvolgens de 1e indicatie van de DEM-werkgroep en de 

beleidsrapportage RouteRadar Brandstofvisie 2017 geraadpleegd voor streefwaarden. 

 

Daarnaast worden streefwaarden gerapporteerd zoals die kunnen worden afgeleid van ambities 

op basis van zero-emissiebeleid voor mobiliteit (bijvoorbeeld aantallen batterij-elektrische en 

brandstofcel-elektrische voertuigen) op nationaal en Europees niveau. In het bestuursakkoord 

zero-emissie busvervoer uit 2016 (en de daaraan voorafgaande Green Deal Zero Emissie 

Openbaar Busvervoer uit 2012), zijn de ambities geformuleerd om vanaf 2025 alleen nieuwe 

lijnbussen in gebruik te nemen die geen CO2-uitstoten en dat de hele Nederlandse 

lijnbussenvloot in 2030 op deze standaard over is gegaan. 

Het huidige kabinet heeft een ambitie voor emissieloze personenauto’s opgenomen in het 

regeerakkoord (VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, 2017). Volgens deze ambitie zullen uiterlijk in 

2030 alleen nog maar emissie loze nieuwe personenauto’s worden verkocht en dit streven zal 

met fiscale stimulering worden bestendigd. Concrete beleidsmaatregelen in het middelen- en 

uitvoeringsdeel zijn hiertoe zijn echter nog niet vastgesteld. 
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Tabel 1  Infrastructuur 

 

Infrastructuur Indicator Totaal aantal 

in Nederland 

(2018) 

Streefwaarde 

zero-emissie 

beleid (2030) 

Meetwaarde 

201711 

Meetwaarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2030 

Aantallen 

laadpunten 

(publiek, semi-

publiek, 

regulier en 

snelladen, 

supersnelladen) 

Aantal 4.164 

benzine/diesel 

tankstations 

1,8 miljoen 

(semi-) publieke 

en private 

laadpunten voor 

personenauto’s.15 

18.600 

laadpunten voor 

bestelauto’s en 

7.400 

laadpunten voor 

vrachtauto’s.12 

11.768 publiek; 

14.329 

semipubliek; 

612 

snellaadpunten; 

72.000 privaat 

19.782 publiek; 

15.553 semi-

publiek; 1.067 

snellaadpunten; 

93.000 privaat. 

 

93% 

(t.o.v. 

OKA) 

Waarbij de 

verwachte 

1.8 

miljoen 

laadpalen 

in 2030 

afgeleid 

zijn van de 

ca. 2 

miljoen 

EV+PHEV 

voertuigen 
 

 

Tabel 2  Energiedragers 

 

Energiedrager Indicator Beschikbaarheid 

elektriciteit in 

Nederland 

(2018) (GJ) 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2021) 

Meetwaarde 

2017
11

 

Meetwaarde 

2018 

Nog te 

realiseren 

tot 2021 

  n.v.t.     
 

 

Tabel 3  Vervoermiddelen 

 

Vervoer- 

Middel 

Indicator Totale vloot 

Nederland incl. 

bedrijfsvoorraad 

(2018)13 

Streefwaarde 

(zichtjaar 

2025) 

Streefwaarde 

zero-emissie 

beleid (2030 

Meet 

waarde 

201711 

Meet 

waarde 

201814 

Nog te 

realiseren tot 

2030 

Personenauto Aantal Ca. 8.400.000 N.v.t. 2 mln. ZEV 

***auto’s, 

waarvan 

1,97 mln of 

1,7 mln.  

BEV+PHEV 

afhankelijk 

van het 

beleid 

bovenop 

NEV voor 

H2.15 16 

13.105 

BEV en 

98.903 

PHEV 

41.061 

BEV en 

95.282 

PHEV17 

2030:  

97,9% (NEV)  

97,6% 

(NEV+beleid)  

                                                
11 Routeradar rapportage 2017 
12 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 63 
13 Bron: CBS Statline. Tabel Motorvoertuigenpark; type, leeftijdsklasse. Data per 1 januari 2018. 
14 Bron: RDW OpenData. Data per 19 december 2018. 
15 Bron: Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 57 
16 DEM tabel, geraadpleegd 14-02-2019 
17 De meetwaarde van 2018 valt lager uit dan de meetwaarde van 2017 omdat in de meetwaarde van 2018 rekening is 

gehouden met de export van BEV’s en PHEV’s. Of bedoel je hier te zeggen omdat er rekening is gehouden met de 

export. (dus niet alleen in 2018) 
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Bestelauto Aantal Ca. 880.000  

50.000 ZE 18 

115.000 ZE 

18 waarvan 

85.000 

elektrisch5 

n.v.t. 3.141  

97% 

Vrachtwagen Aantal Ca. 140.000 5.000 

ZE/PHEV-

vrachtauto’s18 

>10.000 

ZE18 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

Bus Aantal Ca. 10.000 n.v.t. 

 

 

Alle bussen 

zero emissie  

61 390 n.v.t. 

Binnenvaart-

schip 

Aantal Ca. 4.000 nvt 
10019  

 

n.v.t. n.v.t. 100 

 

 

Milieueffecten 

De gerealiseerde CO2-reductie is berekend op basis van de Nederlandse elektriciteitsmix. Het 

cijfer is inclusief productieketen (‘well to wheel’), en exclusief productieketen (Tank to Wheel). 

 

 

Tabel 4 Vermeden emissies 

 

 CO2 Kton per jaar NOx uitlaat ton/jaar PM uitlaat kg/jaar 

Tank to Wheel Ca. 271 Niet bekend Niet bekend  

Well to Wheel  Ca. 151 Ca. 94  Ca. 2600  

 

De onderbouwing van deze cijfers staat in de bijlage nader toegelicht. 

 

 

3.3 Innovatiemonitor 

 
 

Inleiding 

De straatbeeldmonitor (SBM) gaat over getalsmatige streefwaarden en realisaties die door te 

rekenen zijn naar directe milieueffecten. De Innovatiemonitor gaat over streefwaarden en 

realisaties met betrekking tot ontwikkelingen in het innovatiesysteem. Deze streefwaarden 

zijn niet door te rekenen naar directe milieueffecten maar vormen wel een voorwaarde voor 

de noodzakelijke innovatieve ontwikkelingen naar een volgende marktfase. De stap naar een 

volgende marktfase is een voorwaarde voor de opschaling die nodig is om tot de gewenste 

milieueffecten in 2030 te komen zoals beschreven in het Energieakkoord.  

                                                
18 Bron: Ontwerp Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 71 
19 Bron: Ontwerp Klimaatakkoord 21-12-2018, blz. 75. Onderverdeling van de 150 emissievrije schepen (100 elektrisch, 

50 H2) komt van 1e indicatie DEM-werkgroep.  

***Deze waarde is afgeleid van de doelstelling: nieuwverkoop personenwagendoel in 2030 100% emissieloos (OKA) 
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Marktfasen 

Dit onderdeel is een illustratie bij de cijfers in de tabellen in de straatbeeldmonitor. Voor de 

drie onderdelen infrastructuur, energiedrager en vervoermiddelen wordt ingeschat in welke 

marktfase ze zich bevinden. 

 
De marktfasen worden voor ieder onderdeel toegelicht in de tekst. 

 

Infrastructuur 

 
 

 
 

De figuur voor elektrisch wegtransport laat zien dat de infrastructuur voor publieke, 

semipublieke en private laadinfrastructuur in de opschalingsfase zit. De opschaling van 

publieke laadpunten moet in 2021 leiden tot een aantal van circa 42.000.  

 

Snellaadpunten voor het wegtransport zitten momenteel in de marktintroductiefase. Het 

totaal aantal laadpunten moet in 2030 ongeveer 1,8 miljoen bedragen (OKA). 

 

De business-case voor het aanleggen/exploiteren van laadpunten is de afgelopen jaren 

verbeterd.  

 

  



 

27 

 

RWS ONGECLASSIFICEERD |  | Monitor Duurzame Transportbrandstoffen | 26 april 2019 

Energiedrager 

Wat productie betreft zit elektriciteit in de beheerfase. Wat betreft de ontwikkeling van 

duurzame elektriciteitsproductie is het volgende te melden: 

 

Momenteel is de CO2-uitstoot door elektriciteitsproductie in Nederland met circa 0,4 kg 

CO2/kWh aanzienlijk (zie figuur hieronder). Echter zal de CO2-emissie van de Nederlandse 

elektriciteitsproductie de komende jaren sterk gaan dalen. Uit de figuur hieronder waarin de 

berekeningen worden gepresenteerd blijkt dat de CO2-emissiefactor voor elektriciteit volgens 

de integrale methode zal gaan afnemen van de huidige 0,4 kg CO2/kWh naar 0,2 à 0,3 kg 

CO2/kWh in 2030 en 0,15 à 0,3 kg CO2/kWh in 2035.  

 

Recente berekeningen van de vooruitzichten voor de CO2-emissiefactor van elektriciteit 

richting 2030 op basis van de ambities in het klimaatakkoord zijn nog niet beschikbaar. De 

ambities voor realisatie van hernieuwbare elektriciteit liggen hoger dan de prognose voor het 

scenario ‘Vastgesteld (&voorgenomen) beleid’ in de NEV 2017, dus met volledige realisatie 

van klimaatakkoord zal de CO2-emissiefactor lager uitkomen dan de in figuur hieronder 

aangegeven bandbreedte. Ook de benodigde flexibiliteit in het elektriciteitssysteem is van 

belang. Indien ondersteuning van hernieuwbare energie wordt afgeschaft zal de ontwikkeling 

van flexibiliteit in het elektriciteitssysteem een kernpunt vormen voor de business case voor 

hernieuwbare energie. In het OKA wordt hier aandacht aan besteed. 

 

Ten opzichte van de NEV 2017 (vastgesteld en voorgenomen beleid) is het Klimaatakkoord 

nog wat ambitieuzer omdat hierin aanvullend is opgenomen: (1) sluiting van kolencentrales; 

en (2) een nog iets hogere inzet van hernieuwbaar. Het is daarom aannemelijk dat uitvoering 

van het klimaatakkoord zal leiden tot een CO2-emissiefactor in 2030 die nog onder de blauwe 

lijn in de figuur hieronder zal liggen. 

 

 
Figuur: CO2-emissiefactor van elektriciteit in de NEV 2017 volgens de integrale methode.20 

 
 

 

 

 

                                                
20 De integrale methode (ook wel gemiddelde methode); deze wordt vooral toegepast voor het toewijzen van de CO2-

emissies en het primair fossiel energiegebruik aan geconsumeerde en/of geproduceerde elektriciteit. Bij deze methoden 

wordt in principe de gehele mix van elektriciteitsproductiemiddelen meegenomen bij het berekenen van de kengetallen. 
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Vervoermiddel 

Onderstaande grafieken laten een s-curve zien die zoveel mogelijk passend gemaakt is op de 

werkelijke aantallen in 2018 en de streefwaarde voor 2030. Daarbij is rekening gehouden met 

het jaarlijkse verkoopcijfer, de gebruiksduur van voertuigen in Nederland, een minimale 

transitietijd voor de markt en een maximaal marktaandeel (eindsituatie) van de technologie. 

Op de website worden deze uitgangspunten verder uiteengezet. 
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In de figuren wordt een inschatting voor de marktfase voor de batterij-elektrische voertuigen 

weergeven. Zo verkeren personenauto’s, bussen en kleine bestelauto’s in de fase van 

opschaling. Vrachtauto’s zich op het punt van pilot/marktintroductie. Binnenvaartschepen op 

elektriciteit verkeren in de prototype/pilot fase. 

 

Toelichting marktfasen 

Bij elke marktfase horen andere aantallen voertuigen in de vloot. De aantallen kunnen 

verschillend zijn voor de typen voertuigen. Bijvoorbeeld, bij voertuigen waarvan de 

(gewenste) vloot klein is, kan men bij kleinere aantallen al spreken van opschaling. 

In onderstaande tabel is per marktfase een definitie gegeven, en zijn de gekozen aantallen 

voer- of vaartuigen genoemd die met deze marktfase corresponderen. 
 

Tabel 5: Toelichting marktfasen 

 

  Definitie 
Personen 

auto 

Auto 

bus 

Vracht 

auto 

Binnen 

vaart  

R&D - 

onderzoeksfase 

Onderzoek, testen van belangrijke 

componenten. 
0 0 0 0 

Prototype / pilot 

De eerste complete voertuigen 

met de technologie worden 

gebouwd. 

1 - 200 1 - 10 1 - 200 1 - 2 
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Marktvoor-bereiding 

/ demonstratie 

De eerste voertuigen worden door 

normale gebruikers in de 

dagelijkse praktijk gebruikt, infra 

kan heel lokaal georganiseerd zijn. 

Marktintroductie is nog onzeker. 

10 - 100 10 - 20 10 - 50 2-4 

Marktintroductie / 

niche 

Product is verkrijgbaar (in 

nichemarkten). Infra wordt 

uitgebreid, meerdere 

voertuigtypen beschikbaar voor 

willekeurige gebruikers. 

100 - 5000 20 - 50 50 -500 4 - 10 

Opschaling 
Infra wordt langzaam uitgebreid 

tot landelijk dekkend. 
>5000 >50 >500 >10 

Beheer 

Een stabiele situatie is bereikt. De 

vraag neemt niet verder toe. 

Aantallen zijn afhankelijk van de 

gewenste penetratiegraad. 

> 

5.000.000 
>2.500 

>100.00

0 
>1000 

 

 

Beleidsmaatregelen 

In deze sectie vindt u een uitwerking van een pilot voor het brandstofspoor Elektrisch rijden. 

Het doel van deze pilot is om te experimenteren met het monitoren van individuele 

beleidsmaatregelen in aanloop naar de monitoring van het Klimaatakkoord (waarvoor ook de 

wens bestaat om op individueel maatregelniveau te monitoren). Omdat de maatregelen uit 

het ontwerp Klimaatakkoord nog niet waren vastgesteld ten tijde van het schrijven van dit 

fiche is er voor gekozen om drie beleidsmaatregelen te evalueren die in de jaren 2017 en 

2018 van kracht waren. 

 

In deze pilot evalueren we drie beleidsmaatregelen die het afgelopen jaar (2018) van kracht 

waren. Het betreft: 

1. Rijksbijdrage laadinfrastructuur 

2. MIA en Vamil 

3. Verlaagde fiscale bijtelling voor nulemissieauto’s 

 

Rijksbijdrage laadinfrastructuur 

 

Inleiding 

De rijksbijdrage stimuleert de uitrol van publiek toegankelijke laadinfrastructuur. Het is 

onderdeel van de Green Deal Openbaar Toegankelijke Laadinfrastructuur voor elektrisch 

vervoer. De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat 

stelden voor een periode van 3 jaar (1 juli 2015 tot 1 juli 2018) samen € 7,2 miljoen 

beschikbaar. Toekenning vond plaats op basis van 'wie het eerst komt, die het eerst maalt'. 

De hoogte van de bijdrage liep af van € 900 per laadpaal in het eerste tot € 300 in het derde 

jaar. De totale rijksbijdrage uit het fonds bedroeg € 300.000 in 2017 en ook € 300.000 in 

2018. Interessant om te vermelden is dat er voor de laadpalen in Gelderland en Overijsel 

uiteindelijk geen Rijksondersteuning nodig bleek. De regeling is momenteel gesloten. Bijdrage 

aanvragen is niet meer mogelijk. 

 

Scope en aard maatregel (modaliteit, aandachtsveld, marktsegment etc.) 

Deze regeling heeft binnen de modaliteit wegverkeer betrekking op het brandstofspoor 

Elektrisch rijden en daarbinnen op het veld “infrastructuur” (zie hiervoor ook SBM). De 
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maatregel valt binnen het domein “economisch” en is van het type “bekostiging” (). 

 

Indicatoren, sleutelfactoren, streefwaarden en meetwaarden 

 Indicator: de maatregel kent één indicator, namelijk het aantal door de maatregel 

gerealiseerde laadpalen. 

 Sleutelfactor: De sleutelfactor waar deze indicator naar verwijst is ‘een voldoende 

dekkend landelijk net van laadpalen’. De term “voldoende” is niet verder uitgewerkt. 

 Streefwaarde: Onbekend. In de regeling wordt geen streefwaarde (getalsmatig noch 

niet-getalsmatig) genoemd voor een bepaald zichtjaar.  

 Meetwaarde. In 2017 zijn in de provincie Noord-Holland (MRA-e) 500, en in de 

provincies Gelderland en Overijssel 2.250 laadpalen geplaatst. In 2018 zijn er in de 

provincies Groningen en Drenthe nog eens 1.000 laadpalen geplaatst.  

 

Terugblik en analyse 

Algemeen 

Uit externe bronnen blijkt dat de business case voor het plaatsen van laadpalen jaar op jaar 

verbeterd. Dit wordt bevestigd uit de cases van Gelderland en Overijssel waar uiteindelijk 

geen subsidie nodig bleek voor realisatie. Dit sluit echter niet uit dat er op specifieke plaatsen 

in Nederland nog behoefte is aan laadinfrastructuur die niet door markt kan worden 

gerealiseerd.  

 

Doelmatigheid van de maatregel 

Omdat er bij de sleutelfactor geen definitie van “voldoende” is gegeven, is er geen uitspraak 

over te doen in hoeverre deze maatregel heeft bijgedragen aan deze sleutelfactor. Hij heeft 

bijgedragen, maar in welke mate is niet te zeggen. Of de streefwaarden gehaald zijn, is niet 

te zeggen omdat er geen getalsmatige streefwaarde vooraf geformuleerd is. Er kan alleen 

worden vastgesteld dat het begrote budget is uitgegeven en dat daarvoor een x- aantal 

laadpalen is gerealiseerd. 

 

Advisering  

Het verdient aanbeveling om de laadvraag per regio of urbaan gebied te inventariseren (of te 

bepalen wat kwalificeert als ‘voldoende dekkingsgraad’ en daarmee de sleutelfactor te 

definiëren). Op basis hiervan kan worden nagegaan of een aanvullende Rijksbijdrage voor 

laadinfrastructuur vereist is. Wanneer dit het geval is wordt geadviseerd om per regio/urbaan 

gebied een streefwaarde te bepalen die in overeenstemming is met de vastgestelde 

sleutelfactor en dit eventueel onderdeel van een nieuwe subsidieregeling te maken. 

 

MIA en Vamil 

Inleiding 

Met de MIA (Milieu Investeringsaftrek) en de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-

investeringen) stimuleert de overheid investeringen in innovatieve milieuvriendelijke 

bedrijfsmiddelen door een financieel voordeel te bieden. De MIA biedt de mogelijkheid om 

een deel van het investeringsbedrag af te trekken van de belasting. De Vamil biedt de 

mogelijkheid om de investering volgens een willekeurig patroon af te schrijven, waardoor 

onder andere een rente- en liquiditeitsvoordeel ontstaan. Investeringen in bedrijfsmiddelen 

die voldoen aan de criteria op de Milieulijst komen in aanmerking voor dit financieel voordeel.  

 

De Milieulijst wordt jaarlijks bijgesteld met als doel dat de technieken die op de Milieulijst 

staan zich bevinden in de fase van marktintroductie én tot bovenwettelijke milieuwinst leiden. 

 

In zowel 2017 als 2018 stonden volledig elektrische auto’s en plug-in hybride auto’s op de 
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Milieulijst21. Volledig elektrische auto’s komen voor ten hoogste € 50.000 van het 

investeringsbedrag in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek. Voor plug-in geldt een 

grens van € 35.000. In 2017 was voor Vamil 40 miljoen euro beschikbaar en voor MIA 97 

miljoen euro.  

 

Scope en aard maatregel (modaliteit, aandachtsveld, marktsegment etc.) 

Deze regeling heeft binnen de modaliteit wegverkeer betrekking op het brandstofspoor 

elektrisch rijden en daarbinnen op het veld “vraag zichtbaarheid” (zie hiervoor ook SBM). De 

maatregel valt binnen het domein “vraag” en is van het type “bekostiging” (). 

 

Indicatoren, sleutelfactoren, streefwaarden en meetwaarden 

 Indicator: de maatregel kent twee indicatoren, namelijk het aantal toegekende 

aanvragen en het totale investeringsbedrag per jaar voor elektrische voertuigen. 

 Sleutelactor: de sleutelfactor waar deze indicator naar verwijst is ‘positieve 

marktontwikkeling vraag en aanbod’.  

 Streefwaarde: onbekend. In de MIA en Vamil regelingen worden geen streefwaarden 

(getalsmatig noch niet-getalsmatig) genoemd voor het aantal extra elektrische 

voertuigen dat in Nederland moet gaan rondrijden. 

 Meetwaarde: Voor het beleidsthema Brandstofvisie (waar elektrische voertuigen 

onder vallen) waren er in 2017 7.770 aanvragen en bedroeg het investeringsbedrag 

723 miljoen euro. 

 

Terugblik en analyse 

Algemeen 

In algemene zin worden de MIA en Vamil regelingen gezien als kosteneffectieve 

beleidsmaatregelen.4 

 

Doelmatigheid van de maatregel 

Voor elektrische en plug-in hybrides is er in periode 2011-2016 mogelijk sprake geweest van 

over stimulering en tegelijkertijd een relatief hoog risico op freeriders. De reden is dat er 

sprake was van een stapeling van stimuleringsregelingen (er golden ook fiscale kortingen op 

dezelfde voertuigtypen)22. In 2017 en 2018 was er ook sprake van fiscale stimulering (lagere 

bpm en bijtelling) in combinatie met de MIA en Vamil.  

 

Advisering 

Aanbeveling Advies: Wanneer de huidige fiscale periode afloopt, de MIA en Vamil en de 

geplande fiscale kortingen en subsidies goed op elkaar afstemmen. Hiernaast ook 

streefwaarden opstellen voor het aantal extra voertuigen dat als gevolg van deze maatregel 

extra verkocht moeten worden. Wel geldt dat deze regelingen geschikt zijn tot het eerste deel 

van de opschalingsfase. Daarna komt een punt dat de MIA en Vamil regeling niet meer het 

juiste instrumenten is en nieuwe instrumenten nodig zijn, bijvoorbeeld 

financieringsinstrumenten, die de grotere risico’s tegen een redelijke rente kunnen 

financieren. Voor elektrische personenwagens lijkt dit moment dichtbij te komen. 

 

Verlaagde fiscale bijtelling voor nulemissieauto’s 

Inleiding 

In 2017 en 2018 gold er een verlaagd bijtellingspercentage voor nulemissie voertuigen. In 

                                                
21 RVO (2018) https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf  
22 CE Delft (2018) https://www.ce.nl/publicaties/download/2555  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/12/Milieulijst%202018.pdf
https://www.ce.nl/publicaties/download/2555
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plaats van 22% bijtelling betaalden zakelijk rijders voor een nulemissie auto 4% aan 

bijtelling. 

 

Scope en aard maatregel (modaliteit, aandachtsveld, marktsegment etc.) 

Deze regeling heeft binnen de modaliteit wegverkeer betrekking op het brandstofspoor 

elektrisch rijden en daarbinnen op het veld “vraag zichtbaarheid” (zie hiervoor ook SBM). De 

maatregel valt binnen het domein “vraag” en is van het type “bekostiging”. 

 

Indicatoren, sleutelfactoren, streefwaarden en meetwaarden 

 Indicator: de maatregel kent twee indicatoren, namelijk het aantal zakelijke auto’s 

dat in het 4% bijtellingstarief zit en de daling van de gemiddelde CO2 uitstoot van het 

zakenautopark. 

 Sleutelactor: de sleutelfactor waar deze indicator naar verwijst is ‘positieve 

marktontwikkeling vraag en aanbod’.  

 Streefwaarde: onbekend. In het Belastingplan wordt geen streefwaarde genoemd 

(getalsmatig noch niet-getalsmatig) voor het aantal extra zakelijke elektrische 

voertuigen dat in Nederland moet gaan rondrijden.  

 Meetwaarde: In 2017 bedroeg het aantal registraties van volledig elektrische auto’s 

7.958. In 2018 stond t/m augustus de teller al op 10.577. Verreweg de grote 

meerderheid van deze auto’s betrof auto’s van de zaak waarvoor bijtelling wordt 

betaald4. Het precieze onderscheid tussen particuliere en zakelijke volledig elektrische 

auto’s is niet te geven omdat bij de voertuigregistraties niet wordt bijgehouden of een 

auto in de bijtelling zit.23   

 

Terugblik en analyse 

Algemeen 

In algemene zin worden prijsprikkels en fiscale stimulering gezien als effectieve maatregelen 

om elektrisch rijden te stimuleren. Wel is er een risico op hoge aandelen freeriders.  

 

Doelmatigheid van de maatregel 

Uit onderzoek van het PBL blijkt dat de gemiddelde CO2-uitstoot per kilometer die met de 

auto’s van de zaak werd afgelegd circa 11 procent lager lag dan zonder de vergroening van 

de fiscale bijtelling het geval zou zijn geweest. Het gaat hierbij om nieuwe auto’s van de zaak 

die in de periode 2011-2016 zijn verkocht en waarvan de CO2-uitstoot is gemeten op basis 

van Europese testprocedures24. Wordt echter de uitstoot in de praktijk gebruikt als maatstaf 

voor de CO2-uitstoot, dan blijkt de daling als gevolg van de vergroening van de bijtelling veel 

kleiner te zijn, namelijk 6 procent. De gemiddelde CO2 uitstoot van zakenauto’s daalt dus 

jaarlijks met circa 1%. We kunnen veronderstellen dat dit ook in 2017 en 2018 het geval is 

geweest. 

 

Advisering 

De vergroening in de bijtelling kan effectiever worden vormgegeven wanneer een systeem 

met absolute kortingen wordt gehanteerd in plaats van procentuele kortingen. Een naar CO2-

uitstoot gedifferentieerde bijtelling met absolute kortingen leidt er namelijk toe dat 

goedkopere, veelal lichtere/zuinige, auto’s relatief meer korting krijgen dan duurdere, veelal 

zwaardere/onzuinige, auto’s. Omdat dieselauto’s gemiddeld duurder zijn in aanschaf, zou de 

verkoop van diesels hierdoor ook ontmoedigd worden wat gunstig is voor de lokale 

                                                
23 VNR (2018) https://www.vzr.nl/userfiles/files/NZO%202018.pdf%281%29.pdf   
24 PBL (2018) https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-fiscale-vergroening-en-de-auto-van-de-

zaak-2733.pdf    

https://www.vzr.nl/userfiles/files/NZO%202018.pdf%281%29.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-fiscale-vergroening-en-de-auto-van-de-zaak-2733.pdf
https://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/pbl-2018-fiscale-vergroening-en-de-auto-van-de-zaak-2733.pdf
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luchtkwaliteit. De effectiviteit van het beleid zou verder kunnen worden vergroot  door er voor 

te zorgen dat elektrische auto's meer doorstromen naar de particuliere tweedehandsmarkt na 

afloop van het zakelijk gebruik3.  

Andere aanbeveling is om een streefwaarde vast te stellen voor deze beleidsmaatregel 

 

 

3.4  Conclusies en aanbevelingen 
 

 

 

                                                
25 In de laatste 2 weken van 2018 zijn nog veel elektrische personenvoertuigen geregistreerd. Indien deze voertuigen 

ook meegenomen worden is het aandeel EV personen in de nieuwverkoop ruim 5 procent. 

Conclusies en aanbevelingen 

Straatbeeld 

Het aantal batterij elektrische voertuigen blijft internationaal gezien sterk groeien. Het 

aanbod, de aantallen voertuigen en verschillende merken en modellen nemen jaar op jaar 

toe. Elektrische personenauto’s zijn nog altijd het meest ver in hun ontwikkeling ten opzichte 

van andere vervoerstypen. Er komen ook steeds meer (kleinere) elektrische bestelauto’s in 

het straatbeeld. Op het totale wagenpark is het de aandeel elektrische personenauto’s nog 

bescheiden met minder dan 2%. Het aandeel in de nieuwverkopen bedroeg in 2018 ruim 3% 

(stand 19 december 2018)25.  

 

Innovatie en marktfases 

Omdat er voor het Innovatiedeel van het EV fiche is gekozen voor een pilot en niet voor de 

uitwerking van marktvraag, - aanbod en hulpbronnen kunnen er op dit punt geen conclusies 

en aanbevelingen worden geformuleerd. 

 

Beleidsmaatregelen 

In de sectie Beleidsmaatregelen van dit fiche zijn drie individuele maatregelen besproken en 

geëvalueerd.  

 

Een overkoepelende conclusie over meerdere individuele maatregelen is pas mogelijk als er 

(minimaal) één gemeenschappelijke indicator is die iets zegt over de effectiviteit. De 

gereduceerde CO2 uitstoot per maatregel of nog beter de CO2-kosteneffectiviteit zouden 

goede indicatoren kunnen zijn. Dit vereist dat van alle individuele maatregelen een 

(kosten)effectiviteitsanalyse moet worden gedaan. Aangezien het OKA circa 75 maatregelen 

bevat voor elektrisch vervoer is dit een ingrijpende en tijdrovende exercitie. 

 

Een alternatief is om de individuele maatregelen te toetsen op de gestelde doelen 

(streefwaarden). Dit vereist uiteraard dat er voor elke maatregel vanuit het beleid een 

toerekenbaar doel moet worden vastgesteld. Voor de drie besproken maatregelen in dit fiche 

is dat niet het geval. Een mogelijke streefwaarde zou kunnen zijn dat er minimaal 7.500 

aanvragen onder de MIA/Vamil moeten worden gedaan per jaar. Weliswaar kan met deze 

streefwaarde een uitspraak worden gedaan over de effectiviteit van de maatregel, het blijft 

problematisch om een oordeel te geven over de kwaliteit van de maatregel. Het halen van 

7.500 aanvragen betekent nog niet dat er hierdoor ook 7.500 extra elektrische auto’s op de 

weg rijden. Misschien waren deze auto’s ook gekocht zonder MIA/Vamil (free-rider effect). 

Dit illustreert dat streefwaarden zeer zorgvuldig moeten worden vastgesteld.  
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Bijlage 1: Onderbouwing Routeradar 2018 
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Meetwaarden 

Herkomst staat per paragraaf (Infrastructuur; energiedrager; vervoermiddel) 

aangegeven onder het kopje ‘straatbeeldmonitor’. 

Streefwaarden 

Herkomst staat per paragraaf (Infrastructuur; energiedrager; vervoermiddel) 

aangegeven onder het kopje ‘straatbeeldmonitor’.  

Over het algemeen zijn de streefwaarden zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 

- Ontwerp Klimaatakkoord, versie 21-12-2018 

- Eerste indicatie DEM-werkgroep 
- Beleidsrapportage RouteRadar Brandstofvisie 2017 

 

Ontwerp Klimaatakkoord  

Het Ontwerp Klimaat Akkoord (OKA) bevat ambities en beleidsvoorstellen die nog niet 

door het kabinet zijn overgenomen en worden dus niet als staand beleid beschouwd. 

De streefcijfers die zijn afgeleid uit deze bron zijn derhalve indicatief en daarom in de 

tabellen steeds in italic. 

DEM-tabel 

Het consortium van ECN part of TNO, CE Delft en TNO heeft in opdracht van de 

werkgroep Duurzame Energiedragers Mobiliteit (DEM) in het najaar van 2018 

zogenaamde DEM tabellen samengesteld. Deze tabellen zijn vervolgens met de DEM 

werkgroep, waarin vertegenwoordigers van de brandstofplatforms en medewerkers van 

het ministerie van infrastructuur en Waterstaat vertegenwoordigd zijn, afgestemd en 

aan de werkgroep opgeleverd. De tabellen bevatten op basis van streefwaarden 

berekende hoeveelheden benodigde energie en vermeden CO2 uitstoot, uitgesplitst 

naar modaliteiten en voertuigcategorieën. De DEM tabellen zijn door de DEM 

werkgroep ingebracht bij de Mobiliteitstafel en daar meegenomen bij de onderbouwing 

van het Ontwerp Klimaatakkoord. De DEM tabel voor aantallen voertuigen is 

opgenomen als bijlage in deze rapportage. Voor elektrisch vervoer zijn de cijfers uit de 

DEM tabellen afkomstig van het Formule E-Team. 

Routeradar rapportage 2017 
De streefwaarden in dit document zijn gebaseerd op de Actie-agenda duurzame 

brandstoffen (Ministerie van Infrastructuur en Milieu, juni 2015) die is opgesteld in het 

kader van het Energieakkoord (pijler 7 mobiliteit en transport) en het navolgende 

beleidskader infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (Ministerie van 

Infrastructuur en Milieu, januari 2017). 

De specifieke onderbouwing van de streefwaarden die gerapporteerd worden in 

tabellen 1, 2 en 3 in de straatbeeldmonitoring van het fiche is terug te vinden onder 

het kopje ‘Straatbeeldmonitor’. In de ‘Innovatiemonitor’ zijn er S-curves gemaakt op 

basis van de tabellen.  
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Straatbeeldmonitor 

Hieronder is voor het EV rapport aangegeven welke bronnen zijn gebruikt. De 

onderbouwing van de vastgestelde aantallen voertuigen (interpretatie RDW data) en de 

berekening van de vermeden CO2-emissie is als laatste deel opgenomen. 

Internationale ontwikkelingen 
 

Gebruikte bronnen zijn: 

- IEA (2018) Global EV Outlook 2018, International Energy Agency, Paris, France. 

- EC (2018) Proposal for post-2020 CO2 targets for cars and vans, European 

Commission, 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/proposal_en . 

- PBL (2018). Analyse van het voorstel voor hoofdlijnen van het klimaatakkoord, 

Den Haag: Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). 

-  EAFO.eu 

Nationale en Europese beleidscontext 

 
Gebruikte bronnen zijn: 

- Rijksoverheid (2017)  Fiche 1: Verordening voor nieuwe CO2 normen van 

personenauto’s en bestelwagens in 2025 en 2030, 

https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/20

17/12/08/fiche-1-verordening-voor-nieuwe-co2-normen-van-

personenauto%E2%80%99s-en-bestelwagens-in-2025-en-2030/fiche-1-

verordening-voor-nieuwe-co2-normen-van-personenauto%E2%80%99s-en-

bestelwagens-in-2025-en-2030.pdf 

-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu (2017), Beleidskader infrastructuur voor 

alternatieve brandstoffen. 

- Richtlijn (EU) 2018/2001 (RED II) 

-  SER (2013) Energieakkoord voor duurzame groei. 

- PBL (2017) Nationale Energieverkenning 2017. 

 

Beleidsmaatregelen en resultaten 

 

Infrastructuur 

 

Bijlage A Meetwaarden 

Het aantal (snel-)laadpalen en de aantallen tankstations voor benzine/diesel zijn 

afkomstig uit het rapport “Mobiliteit in cijfers 2017-2018” van BovagRAI. Dit rapport 

verwijst naar Petrolview & RVO Nederland als oorspronkelijke bron. 

Bijlage B Streefwaarden 

Wat betreft infrastructuur in 2030 is in C2.4 van het Ontwerp Klimaatakkoord een 

aantal benodigde laadpunten genoemd van 1,8 miljoen 
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Energiedragers 
De hoeveelheid gebruikte elektriciteit voor elektrisch vervoer in Nederland is berekend 

op basis van een inschatting van het totale aantal gereden elektrische kilometers en 

het energiegebruik per kilometer, zoals aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen 

(kopje Vermeden emissies). De gereden kilometers zijn een vermenigvuldiging van het 

aantal voertuigen en een gemiddeld jaarkilometrage. Dit is nader toegelicht in 

‘Jaarkilometrages per voertuigcategorie’ verderop in dit document. 

Vervoermiddelen 

 

Bijlage C Meetwaarden 

De aantallen voertuigen zijn gebaseerd op RDW OpenData, per 19 december 2018. 

Geëxporteerde voertuigen zijn uitgesloten, maar niet-actieve voertuigen (bijvoorbeeld 

te koop staande of geschorste voertuigen) zijn inbegrepen. Details zijn onderaan dit 

hoofdstuk beschreven (Interpretatie RDW-data). 

De aldus gecategoriseerde voertuigen zijn op enkele plaatsen met de hand 

gecorrigeerd: 

Plugin hybride dieselvoertuigen van de categorieën M3, N1, N2 en N3 zijn na controle 

alsnog als hybride geclassificeerd. Vijf als waterstof aangemerkte bestelauto’s N1 zijn 

alsnog aangemerkt als elektrisch. 

Bijlage D Streefwaarden 

De aantallen voertuigen in 2030 zijn een indicatie van de DEM-werkgroep; dit geldt 

voor personenauto’s, bussen en bestelauto’s. Het totaal aantal zero-emissie-

personenauto’s in 2030 (elektrisch + waterstof) is dan gelijk aan het in het Ontwerp 

Klimaatakkoord genoemde 2 miljoen. Voor vrachtauto’s is het cijfer van het Ontwerp 

Klimaatakkoord gebruikt: 10.000 zero-emissievrachtauto’s in 2030. 

Voor binnenvaartschepen wordt volgens het Ontwerp Klimaatakkoord ingezet op 

tenminste 150 emissievrije schepen in 2030. Daarbij is door de DEM-werkgroep een 

verdeling van 100 elektrische en 50 waterstof-schepen ingeschat. 

Vermeden emissies 
Een indicatie van de vermeden emissies is berekend door de aantallen 

vervoermiddelen te vermenigvuldigen met de gemiddelde jaarkilometrages per 

voertuigcategorie, en dat te vermenigvuldigen met een emissievermindering per 

gereden of gevaren kilometer. Voorbeeld: 390 elektrische bussen reden samen naar 

schatting ongeveer 29 miljoen kilometer. Met een emissievoordeel van 400 gram 

CO2/km komt dat neer op een CO2-besparing van ongeveer 11,6 kton CO2. Als het 

effect van personenauto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s ook wordt meegeteld komt het 

totaal op net boven de 150 kton CO2. Zie voor meer informatie ‘Vermeden emissies’ 

onderaan dit hoofdstuk. 
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Onderbouwing cijfers en berekeningen 

 

a. Interpretatie RDW-data 

De aantallen voertuigen zijn voor alle energiedragers gebaseerd op RDW OpenData 

(https://opendata.rdw.nl), opgehaald op 19 december 2018. De gebruikte tabellen zijn 

Gekentekende voertuigen en Gekentekende_voertuigen_brandstof. 

De voertuigcategorieën die zijn onderscheiden, zijn (vooralsnog) alleen afgeleid uit de 

kolom Europese voertuigcategorie van tabel Gekentekende_voertuigen. Daarbij zijn 

voertuigen met de aantekening export_indicator=’ja’ uitgesloten. 

Bij de categorie L1 zijn speed pedelecs apart gehouden, op basis van cijfers uit de 

Klimaatmonitor (https://klimaatmonitor.databank.nl/Jive). Zij hebben daarbij de 

criteria >25 km/h max. ondersteunde snelheid, geen ingevulde max. 

constructiesnelheid en minder dan 4 wielen gehanteerd. 

Een verdere uitsplitsing op basis van aanvullende criteria is nog in ontwikkeling. 

De getelde voertuigen zijn alle voertuigen die in Nederland op kenteken staan. Dat 

betekent dat ook het zogenaamde inactieve deel van de vloot is inbegrepen, zoals 

bedrijfsvoorraad van nieuwe en tweedehands voertuigen en de voertuigen die wel op 

kenteken staan maar nog niet of niet meer op naam. Dat betekent dat mogelijk niet 

alle getelde voertuigen in gebruik zijn op dit moment, zodat de berekening van 

milieueffecten in beperkte mate overschat kan zijn. Uit analyse van het niet-actieve 

deel van de gehele vloot (ca. 12%) komt naar voren dat het grootste deel van de 

inactieve voertuigen tussen 8 en 12 jaar oud zijn, of 25 jaar of ouder. Daarmee zal de 

keuze voor monitoring van actieve plus inactieve voertuigen een zeer beperkte invloed 

hebben op de gemonitorde aantallen elektrische voertuigen, voertuigen op waterstof of 

voertuigen op CNG/LNG. 

In onderstaande tabel zijn criteria gegeven voor de indeling van alle voertuigen in 

brandstofcategorieën. De criteria gelden tegelijkertijd, dus en/en. De kolom 

“terugvaloptie” geeft aan in welke categorie voertuigen komen die wel aan de 

brandstofcode voldoen, maar niet aan de andere twee criteria. 

 

Brandstof / 
aandrijving 

Criterium 1: 
brandstofcode 

& Criterium 2 & 
Criterium 
3 

Terugvaloptie 

Benzine B    

Diesel D    

LPG P, PB, PA, PBA    

Hybride benzine BE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 

of PHEV 

CO2 > 69 
g/km 

Plugin hybride 
benzine 

Hybride diesel DE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 
of PHEV 

CO2 > 69 
g/km 

 

Hybride LPG PBE Handelsbenaming 
bevat niet PLUG 
of PHEV 

CO2 > 69 
g/km 

 

Plugin hybride 
benzine 

BE CO2 =< 69 g/km  Benzine 

Plugin hybride 
diesel 

DE CO2 =< 69 g/km  Diesel 
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Brandstof / 
aandrijving 

Criterium 1: 
brandstofcode 

& Criterium 2 & 
Criterium 
3 

Terugvaloptie 

Plugin hybride 
LPG 

PBE CO2 =< 69 g/km  LPG 

Elektrisch E    

CNG C Handelsbenaming 

bevat niet LNG 

 LNG 

LNG L, DL    

CNG benzine BC Handelsbenaming 

bevat niet LNG 

 LNG 

CNG diesel DC Handelsbenaming 
bevat niet LNG 

 LNG 

E85 A, BA    

Waterstof H, HE    

Onbekend/overig     

 

De aldus gecategoriseerde voertuigen zijn op enkele plaatsen met de hand 

gecorrigeerd: 

Plugin hybride dieselvoertuigen van de categorieën M3, N1, N2 en N3 zijn na controle 

alsnog als hybride geclassificeerd. De als waterstof aangemerkte bestelauto’s N1 zijn 

grotendeels aangemerkt als elektrisch (5), en één als CNG. De als waterstof 

aangemerkte lichte vrachtauto (N2) is ingedeeld bij CNG. 

b. Jaarkilometrages per voertuigcategorie 

Per voertuigcategorie is een jaarkilometrage aangenomen. Deze is relevant voor de 

inschatting van de jaarlijks verbruikte hoeveelheid elektriciteit, waterstof en CNG/LNG, 

en voor de berekening van het totale milieueffect. 

De jaarkilometrages per voertuig kunnen per brandstof verschillen, vanwege 

verschillen in de verhouding brandstofkosten/aanschafkosten voertuig, vanwege 

voertuigaanbod in bepaalde marktsegmenten of vanwege een andere inzet. De 

gebruikte bronnen zijn met een kleurcode aangegeven. 

 

Vloot BEV PHEV FCEV CNG LNG 

Personenauto 13200 17000 22000 22000 22000 

 Bestelauto 18300 24000 24000 24000 24000 

 Vrachtauto 

stadsdistributie 50000 50000 

    Vrachtauto lange-afstand 120000 

 

85000 85000 85000 85000 

Bus 75300 75000 75000 75000 75000 

 Binnenvaart 

    

60000 

  

Tabel:  Jaarkilometrage per voertuigcategorie per brandstof 
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  Tabel uitgangspunten 2030 van de DEM-werkgroep (zie bijlage) 

  aannames, gebaseerd op DEM-tabel 

  CBS, 2016 

  Inschatting TNO 

 

c. Vermeden emissies 

De indicatieve milieueffecten zijn als volgt berekend: 

1. Tank to Wheel. Dit is het directe effect: vermeden uitstoot aan de uitlaat. 

 

 

2. Well to Wheel. Hierbij is ook de productieketen van de energiedrager 
meegenomen, dus de productie van benzine, diesel, elektriciteit, waterstof, 
CNG en LNG. 

 

De bepaling van het aantal voertuigen en het jaarkilometrage is elders 

gedocumenteerd. 

Het laatste blokje (emissie minus emissie conventioneel) geeft het emissievoordeel 

weer van het rijden op een alternatieve energiedrager, in andere woorden, hoe de 

emissies zijn veranderd door een kilometer te rijden met bijvoorbeeld een elektrische 

auto in plaats van met een conventionele auto. 

Voor CO2 is zowel voor tank to wheel (uitlaatemissies) als voor well to wheel (met 

inbegrip van de productie van benzine, diesel, elektriciteit, waterstof, biobrandstof, 

CNG en LNG) gerekend. Voor NOx en fijnstof is alleen naar het verschil in 

uitlaatgasemissies gekeken. 

Het emissievoordeel is afhankelijk van het energiedrager-gebruik van het voertuig. 

Deze zijn als volgt gekozen: 

 

 

 

 

 

Aantal 

voertuigen 

Aantal 

voertuigen 

Gemiddeld 

jaar-

kilometrage 

Gemiddeld 

jaar-

kilometrage 

(Emissie uitlaat – emissie 

uitlaat conventioneel) 

(Emissie Well to Wheel – 

emissie Well to Wheel 

conventioneel) 

Milieueffect  

Milieueffect  

= 

= 

x 

x 

x 

x 
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 Personen- 
auto 

Personen-
auto 
PHEV 

Bestelauto Vrachtauto Bus Binnenvaart-
schip 

Waterstof 
(g/km) 

9,2 n.v.t. 11,5 65,5 62,1 3600 

Elektriciteit 
(kWh/km) 

0,235* 0,112 0,294 1,38 1,39 77 

CNG 
(m3/km) 

0,065 n.v.t. 0,08 0,276 0,320 n.v.t. 

LNG 

(kg/km) 

n.v.t. n.v.t. n.v.t. 0,258 n.v.t. n.b.** 

Tabel  Energiedrager-gebruik per kilometer 

*) deze waarde is inmiddels achterhaald, en moet naar beneden bijgesteld worden. 

**) gerekend met totale brandstofverbruik per schip, niet per km. 

De cijfers in de tabel zijn door TNO bepaald op basis van ervaring in metingen en data-

analyse. Er is o.a. gebruik gemaakt van de bronnen die ook worden gebruikt voor de 

Factsheets Brandstoffen voor het Wegverkeer. 

De consumptie van energiedragers uit bovenstaande tabel is omgerekend naar CO2-

emissies, NOx-emissies en PM10-emissies, met behulp van emissiefactoren. De 

emissiefactoren per kilometer zijn afkomstig uit VERSIT+.  

Deze zijn vergeleken met CO2-, NOx- en PM10-emissies per km van vergelijkbare 

diesel/benzine-voertuigen, berekend op basis van het verbruik. Deze cijfers verschillen 

enigszins per variant, omdat het verbruik van het conventionele voertuig steeds is 

afgestemd op de elektrische, waterstof- en gasvoertuigen waarvoor data beschikbaar 

waren. Dit is gedaan om een eerlijke berekening te maken van het emissievoordeel. 

Het aldus berekende emissievoordeel is voor CO2 in onderstaande tabellen gevat. Merk 

op dat deze waarden indicatief zijn, en alleen zijn gebruikt om de totale vermeden 

emissie op vlootniveau in te schatten. 

g CO2/km Personen- 
auto 

Personen-
auto 
PHEV 

Bestelauto Vrachtauto Bus Binnenvaart-
schip 

Waterstof 162 n.v.t. 203 719 836  

Elektriciteit 162 58 203 850 836  

CNG 26 n.v.t. 7 23 27 n.v.t. 

LNG n.v.t. n.v.t. n.v.t. -30 n.v.t. n.b. 
Tabel Vermeden CO2-emissie per kilometer (tank to wheel) 

De vermeden CO2-emissiewaarden voor vrachtauto’s zijn verschillend voor waterstof 

en elektriciteit, omdat voor waterstof uitgegaan wordt van lange-afstandsinzet. 

 

 

 

 

 

g CO2/km Personen-

auto 

Personen-

auto 
PHEV 

Bestelauto Vrachtauto Bus Binnenvaart-

schip 
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Waterstof 70* n.v.t. 87* -36 * 152*  

Elektriciteit 79 36,5 90 420 399  

CNG 27 n.v.t. 7 23 27 n.v.t. 

LNG n.v.t. n.v.t. n.v.t. -30 n.v.t. n.b. 
Tabel:  Vermeden CO2-emissie per kilometer (well to wheel) 

*) Er is nog weinig bekend over het exacte verbruik onder alle omstandigheden. Met 

de beschikbare gegevens valt de huidige waterstof voor vrachtauto’s rond 0 uit, met 

andere woorden: er is (nog) geen significant voordeel op CO2-gebied. Voor bussen valt 

deze wat positiever uit. Wanneer betere cijfers beschikbaar zijn, kan deze verhouding 

anders komen te liggen. 

Innovatiemonitor  

 

1. S-curven 

De streefwaarden zijn afkomstig uit de volgende bronnen: 

 Ontwerp Klimaatakkoord, versie 21-12-2018 
 1e indicatie DEM-werkgroep 
 Beleidsrapportage RouteRadar Brandstofvisie 2017 

 
Indien scenario 1 en 2 is aangegeven, zijn de cijfers voor 2030 uit de tabel van de 

DEM-werkgroep afkomstig. 

Het percentage ten opzichte van de hele vloot is berekend door te delen door de 

vlootgrootte in 2018 volgens CBS. 

De curves vormen een interpolatie tussen de huidige (2018) marktsituatie en de 

streefwaarde voor 2030. Daarbij wordt geen oordeel geveld over de haalbaarheid 

ervan (behalve dat de curves wel gelimiteerd zijn door de jaarlijkse verkoop- of 

afbouwcijfers). De snelheid waarmee marktfasen elkaar opvolgen, bijvoorbeeld voor 

waterstofvrachtauto’s, geeft al aan dat ontwikkelingen soms erg snel moeten gaan om 

de streefwaarde te halen. 

De vorm van de curve wordt bepaald door een inschatting van de groei van de vloot op 

basis van een verkoop- of bouwcijfer dat een s-curve beschrijft, en een uitval (sloop of 

export) op basis van een frequentieverdeling van de uitvalleeftijd. Daarnaast is een 

uiteindelijke marktverdeling tussen de brandstoffen aangehouden. Dit is gedaan om de 

vorm van de curves wat realistischer te maken, het is geen inschatting van de 

werkelijke verdeling. De invloed op de curves is meestal beperkt, met uitzondering van 

die voor bussen op waterstof. Daarbij is het vlootaandeel waterstof op 30% begrenst. 

Meetwaarden (voertuigen) 

De aantallen voertuigen in 2030 zijn een indicatie van de DEM-werkgroep; dit geldt 

voor personenauto’s, bussen en bestelauto’s. Het totaal aantal zero-emissie-

personenauto’s in 2030 (elektrisch + waterstof) is dan gelijk aan het in het Ontwerp 

Klimaatakkoord genoemde 2 miljoen. Voor vrachtauto’s is het cijfer van het Ontwerp 

Klimaatakkoord gebruikt: 10.000 zero-emissievrachtauto’s in 2030. Daarvan wordt 

ingeschat dat 90% batterij-elektrisch zal zijn en 10% waterstof. Dit is gebaseerd op de 

huidige marktfase van beide technologieën en de verwachting dat de uptake sneller zal 

zijn voor stadstoepassingen dan voor lange-afstandstoepassingen. 

Het aantal elektrische auto’s in de figuren is de optelsom van het aantal batterij-

elektrische voertuigen en het aantal plug-in hybride voertuigen. 
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Voor binnenvaartschepen wordt volgens het Ontwerp Klimaatakkoord ingezet op 

tenminste 150 emissievrije schepen in 2030. Daarbij is in de DEM-tabel een verdeling 

van 100 elektrische en 50 waterstof-schepen ingeschat. 

Infrastructuur 
Wat betreft infrastructuur in 2030 is in C2.4 van het Ontwerp Klimaatakkoord een 

aantal benodigde laadpunten genoemd van 1,8 miljoen. De ook in het figuur genoemde 

waarde van 42.000 publieke punten in 2021 is afkomstig uit de Beleidsrapportage 

RouteRadar Brandstofvisie 2017. 

Gebruikte sleutelfactoren en indicatoren  

Door EV pilot is er geen direct gebruik gemaakt van sleutelfactoren & indicatoren.  

Overzichtstabel van DEM-werkgroep 

 

Uitgangspunten: 2030 aantallen 
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