
Uitstoot bestelwagens 
op verschillende energiedragers 
Bestelwagens op alternatieve energiedragers stoten minder uit. Hoeveel ongeveer? Onderstaand overzicht toont de uitstoot 
van alternatieve energiedragers ten opzichte van diesel. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen emissies die effect hebben 
op de klimaatverandering (CO2: Tank-to-Wheel (TTW) en Well-to-Wheel (WTW)) en op de luchtkwaliteit (NOx, stikstofoxide). 
Deze emissiewaarden gelden bij een gemiddelde inzet 

Doelen klimaatakkoord: 
•  In 2025: Vrijwillig invoeren van 30-40 

middelgrote ZE zones 
•  In 2030:  Wettelijke verplichting van 

30-40 middelgrote ZE zones 
•  Stimulering voor aanschaffing van ZE 

bestelwagens d.m.v. een subsidieregeling 
en aanvullende fiscale voordelen 

1. Zoals vastgelegd door IPCC, conform nationale rapportageverplichting aan Europese Commissie. 

2. Deze waarde geldt alleen wanneer HVO uit nationale afvalstromen gemaakt wordt. Informeer 
 altijd bij de voertuigleverancier of de garantie op het voertuig bij inzet van HVO gehandhaafd blijft. 

3. Dit is afhankelijk van de grondstof en productie methode. Bio-LPG wordt al wel in NL geproduceerd 
 maar is nog niet in significante hoeveelheden beschikbaar. 

4. Deze waarde geldt mits het brongas afkomstig is uit het Nederlandse aardgasnetwerk. 

5. De cijfers voor Bio-CNG zijn een gemiddelde voor het Bio-CNG dat in Nederland op de 
 markt gebracht is en in de NEA-2019 is gerapporteerd. Zie brandstoffenfactsheet nr. 16. 

6. Op basis van elektrolyse door middel van groene elektriciteit. 

7. Let op! In de praktijk kan de uitstoot bij toepassing in de stedelijke omgeving hoger uitvallen. 

8. Bio-LPG nog heel beperkt beschikbaar en de effecten op de NOx uitstoot zijn nog onbekend. 

9. De NOx uitstoot van Bio-CNG kan gelijkgesteld worden aan de NOx uitstoot van CNG. 
Bio-CNG wordt namelijk toegevoegd aan het aardgasnetwerk en bij het tankstation worden 
CNG voertuigen dus altijd met hetzelfde brongas uit het net gevuld. 

 

Aantal 
bestelwagens 

Totaal aantal
bestelwagens: 

940.000 

Verdeling 
bestelwagens 

94% (Bio)diesel 
Merken: 19 
Modellen: 37 

1,6% (Bio)LPG 
Merken: 1 
Modellen: 2 

0,3% (Bio)CNG 
Merken: 4 
Modellen: 11 

0,5% grijze en 
groene EV 
Merken: 15 
Modellen: 15 

>0,01% grijze 
en groene H2 
Merken: 1 
Modellen: 2 

3% (Bio)benzine 
Merken: 19 
Modellen: 37 

Specificaties  bestelwagens 

(Bio) 
Diesel 

(Bio) 
Benzine 

(Bio) 
LPG 

(Bio) 
CNG 

Grijze en 
groene EV 

Grijze en 
groene H2 

Verbruik 
(per 100 km) 

5 L 7 L 8 L 5 kg 25 kWh 1 kg 

Actieradius 

800 km 600 -
700 km 500 km 300-

400 km 
70-

400 km 
600-

700 km 

Laadtijd 

1 
minuut 

1 
minuut 

1 
minuut 

1 
minuut 

12-600
minuten 

3-5 
minuten




