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Colofon 
Dit criteriadocument voor het duurzaam inkopen van Vraagafhankelijk vervoer is opgesteld in 
opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.  
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1 Inleiding 

De overheid wil concrete stappen zetten naar een duurzame samenleving en geeft zelf het goede 
voorbeeld. Door als overheid duurzaam in te kopen, krijgt de markt voor duurzame producten 
een stevige impuls. De verschillende overheden hebben voor zichzelf doelen gesteld ten aanzien 
van duurzaam inkopen. Om de doelstellingen te bereiken zijn duurzaamheidscriteria ontwikkeld 
voor een groot deel van de producten, diensten en werken die overheden inkopen. Deze criteria 
zijn geen regelgeving maar zijn bedoeld als handvat om duurzaam in te kopen. 

In dit document vindt u de criteria voor de productgroep Vraagafhankelijk vervoer. Ook vindt u 
in dit document aandachtspunten voor de fase vóór en ná de inkopen, achtergrondinformatie, 
afwegingen bij de criteria, uitwerking van de criteria in bestekteksten en uitwerking van de 
beoordeling van criteria.  

1.1  Afbakening van de productgroep 

De productgroep Vraagafhankelijk vervoer omvat de inhuur van vervoersvoorzieningen. Het 
betreft hier Collectief Vraagafhankelijk Vervoer (CVV) en Wet Maatschappelijke  ondersteuning 
Wmo-vervoer.  

Vraagafhankelijk vervoer dat betrekking heeft op het reguliere openbaar vervoer, wordt binnen 
het programma Duurzaam Inkopen aan de productgroep Openbaar vervoer toegekend. 

Een overzicht van regelingen met betrekking tot collectief vervoer op aanvraag, waarbij een 
overheidsinstantie opdrachtgever is, is weergegeven in onderstaande tabel. Daarnaast zijn er 
ook regelingen waarbij zorgverzekeraars, sociale werkplaatsen en UWV opdrachtgever zijn. Deze 
vallen buiten het kader van Duurzaam Inkopen en zijn derhalve niet genoemd in de tabel. 

 

Overzicht van regelingen m.b.t. collectief vervoer op aanvraag (bron: KpVV en Transumo) 

Regeling en doel Opdrachtgever Uitvoering 

Regiotaxi: CVV is een combinatie van openbaar en 
doelgroepenvervoer (Wvg-gebruikers) 

Provincies, 
kaderwetgebieden 

Taxibus, taxi 

Wmo-vervoer: Wmo biedt een stelsel van 
vervoersvoorzieningen voor mensen die vanwege een 
beperking geen gebruik kunnen maken van het 
reguliere OV 

Gemeenten 
Rolstoel- of 
taxibus, Taxi 

VALYS: Bovenregionaal vervoerssysteem voor mensen 
met een vervoersbeperking (voor sociaal-recreatieve 
doeleinden) 

VWS 
Rolstoel- of 
taxibus, Taxi 

 

Het meest wezenlijke kenmerk van CVV is dat het alleen rijdt op afroep. De voertuigen rijden 
niet van halte naar halte, maar van adres naar adres. CVV stopt en vertrekt dus desgewenst 
voor de deur. De exploitant kan voertuigen op maat inzetten. Daardoor is CVV ook geschikt voor 
het vervoer van mensen met een handicap. Collectief houdt in dat iedereen mee kan met CVV, 
dus ook dat een CVV-reiziger niet altijd de enige is. Het kan zijn dat hij het voertuig deelt met 
andere passagiers. Daarnaast zijn de chauffeurs speciaal opgeleid voor CVV. 

Het betreft hier de inkoop van een dienst. 

Om het de aanbestedende dienst gemakkelijker te maken wordt een selectie van CPV-codes 
gegeven die van toepassing kunnen zijn op deze productgroep. Deze selectie is niet uitputtend of 
compleet. Het blijft de verantwoordelijkheid van de aanbestedende dienst om zelf de juiste set 
van CPV-codes te verzamelen, aansluitend bij de betreffende aanbesteding. 
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De volgende CPV-codes zijn op deze productgroep van toepassing:  

60130000-8(1) Diensten voor speciaal personenvervoer over land. 

 

Waar niet expliciet anders aangegeven is het document van toepassing op de inzet van 
dieselvoertuigen.  

1.2  Status en relatie tot vernieuwing Duurzaam Inkopen 

Dit document is in oktober 2011 geactualiseerd. Zie bijlage 1 voor een toelichting op de 
wijzigingen. 

In juni 2011 heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu positief gereageerd op een 
advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene Zaak en NEVI met 
aanbevelingen voor duurzaam inkopen. Op enkele punten komt dit document al tegemoet aan de 
aanbevelingen, voor andere voorstellen wordt bekeken op welke wijze deze kunnen worden 
verwerkt. Om optimaal duurzaam in te kopen is daarom het dringend advies om naast dit 
document kennis te nemen van de voor inkopers relevante aanbevelingen zoals zijn gebundeld 
op de website van PIANOo. Het gaat onder meer om het meenemen van duurzaamheid in het 
hele inkoopproces en het in dialoog treden met de markt. Bij deze aanbevelingen worden in de 
loop van de tijd meer concrete handvatten geplaatst. Ook het verwerken van de aanbevelingen 
in de criteriadocumenten wordt ter hand genomen. Op de website van AgentschapNL staat de 
planning voor de aanpassing van de criteriadocumenten. 
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2 Markt en duurzaamheid 

In dit hoofdstuk vindt u de inhoudelijke afwegingen die geleid hebben tot de set van criteria voor 
Vraagafhankelijk vervoer. 

2.1 Marktontwikkelingen 

2.1.1  Markt 

De wettelijke basis van vraagafhankelijk vervoer ligt vast in de Wet personenvervoer 2000 
(Wp2000) en het Besluit personenvervoer 2000 (Bp2000), alsmede in de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is systeemverantwoordelijk en 
zorgt voor de kaders waarbinnen decentrale OV-autoriteiten en vervoerders kunnen werken.  

Vanaf 2007 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor het Wmo en wordt de provincie sterker 
verantwoordelijk voor de regiotaxi als onderdeel van het totale openbaar vervoer. De provincie is 
de aanbestedende partij die de contracten met de vervoerders afsluit.  

Vraagafhankelijk vervoer wordt uitgevoerd door taxi’s en taxibusjes.  

In Nederland zijn er circa 5.400 taxi bedrijven met 30.000 voertuigen en 50.000 werknemers 
actief. De omzet in de taxisector bedraagt op jaarbasis 1,3 miljard euro. Dit is inclusief het 
straattaxivervoer. Het jaarlijkse budget in het vraagafhankelijk vervoer komt bij elkaar neer op 
ongeveer 580 miljoen euro.  

2.1.2  Inkoopproces van vervoersdiensten 

In het inkoopproces wordt onderscheid gemaakt tussen het inkopen van een product, ook wel 
levering genoemd en het inkopen van een dienst. Bij een product worden eisen en wensen aan 
het product gesteld. Bij een dienst worden eisen en wensen aan de dienst gesteld, waarbij die 
dan ook weer betrekking kunnen hebben op de in te zetten producten voor het uitvoeren van die 
dienst. 

In het geval van vervoer kunnen beide aspecten belangrijk zijn: er worden nieuw voertuigen 
aangeschaft én vervoersdiensten worden uitbesteed. Dit laatste is het geval bij Vraagafhankelijk 
vervoer. 

Bij het inkopen van een product worden eisen en wensen gesteld waaraan het nieuwe product 
moet voldoen. Bij het uitbesteden van een dienst is het niet haalbaar en wenselijk om te eisen 
dat er uitsluitend nieuwe voertuigen worden ingezet bij het uitvoeren van de dienst. Voor de 
markt moet er ook de mogelijkheid zijn om bestaande voertuigen in te zetten. Ook aan 
bestaande voertuigen kunnen duurzaamheidseisen gesteld worden.  

Bij een aanbesteding van een vervoersdienst worden in het programma van eisen criteria gesteld 
aan onder andere: de ritplanning, de ophaallocaties, de chauffeur, het voertuig, vervoer binnen 
de regio en vervoer buiten de regio. Het aantal te vervoeren personen wordt ook aangegeven. 
Het Handboek Professioneel aanbesteden Regiotaxi, Wmo-vervoer en Valys is uitgegeven door 
het  Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV) in 2009 
(http://www.kpvv.nl/files_content/kennisbank/publicaties/KPV_001%20A_RWV_totaal.pdf). Dit 
handboek beschrijft alle samenhangende aspecten en stappen die bijdragen aan een goede 
kwaliteit van de Regiotaxi, het WMo-vervoer en Valys. Het geeft de opdrachtgever de 
ingrediënten om tot maatwerkoplossingen te komen. De opdrachtgever kan deze informatie 
gebruiken bij het aanbesteden, contracteren en beheren van contracten. Het is aan hen om te 
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bepalen welke informatie en welke keuzes in specifieke situaties het beste aansluiten bij de eigen 
praktijk (www.kpvv.nl, www.gripopvervoer.nl). 

De leverancier geeft in haar offerte tevens aan hoe de inzet is van bestaande voertuigen (≤ 3500 
kg en > 3500 kg) en/of voertuigen die vervangen worden of aanvullende op het reeds bestaande 
wagenpark worden ingezet. Daarbij kan het materieel van de hoofdvervoerder zijn, dan wel 
materieel van onderaannemers. De criteria zijn zo opgesteld dat ze op beide situaties van 
toepassing zijn. 

2.1.3  Relevante wetgeving en beleidsontwikkelingen 
Europese verordeningen en richtlijnen 

1) Europese verordeningen inzake CO2-uitstoot van personenwagens - In verordening 443/2009 
heeft de Europese Gemeenschap CO2-emissie-eisen voor fabrikanten van nieuwe personenauto’s 
vastgesteld. De gemiddelde CO2-emissie van nieuwe personenauto’s moeten worden beperkt tot 
130 g/km in 2015.  

2) Europese richtlijn voor schone en energiezuinige voertuigen – Richtlijn 2009/33 verplicht 
aanbestedende diensten, aanbestedende entiteiten en bepaalde exploitanten bij de aankoop van 
wegvoertuigen rekening te houden met energie- en milieueffecten tijdens de volledige 
levensduur. Het gaat hierbij om het energieverbruik, de CO2-uitstoot en de uitstoot van bepaalde 
luchtverontreinigende stoffen (NOx, NMHC en fijne stofdeeltjes (PM)). Het doel van de richtlijn is 
de markt voor schone en energiezuinige voertuigen te bevorderen en de bijdrage van de 
vervoerssector aan het milieu-, klimaat- en energiebeleid van de Europese Gemeenschap te 
verbeteren.  

3) Europese emissieregelgeving – In verordening 715/2007 zijn voor nieuwe personen- 
bestelwagens voor de Euro-5 en 6 norm de grenswaarden geformuleerd voor de uitstoot van 
bepaalde luchtverontreinigende stoffen. De grenswaarden voor de uitstoot van 
luchtverontreinigende stoffen voor de motoren van zware voertuigen zijn vastgelegd in de 
Europese richtlijn 2005/55/EC (Euro IV en V) en verordening 595/2009 (Euro VI). 

Investeringsregelingen MIA en Vamil 

Met betrekking tot milieuaspecten van zware voertuigen en mobiele werktuigen bestaat 
momenteel de Vamil-regeling (vrije afschrijving milieu-investeringen). Met Vamil kunnen 
ondernemers zelf bepalen wanneer investeringskosten worden afgeschreven. Dit levert een 
liquiditeits- en rentevoordeel op. Zo worden investeringen in bedrijfsmiddelen die in het belang 
zijn van de bescherming van het Nederlandse milieu fiscaal gestimuleerd. Het gaat hierbij om 
niet-gangbare bedrijfsmiddelen, zoals elektrische voertuigen, waarvan de marktintroductie door 
deze regeling ondersteund wordt.  

Via de MIA (milieu investeringsaftrek) kan tot 36 % van de investeringskosten voor een 
milieuvriendelijke investering worden afgetrokken van de fiscale winst. Op de Milieulijst 1 staat 
voor welke investeringen MIA, Vamil of MIA én Vamil kan worden aangevraagd. Alleen 
ondernemers kunnen overigens gebruik maken van de MIA\Vamil-regeling. 

Wet personenvervoer 2000 

De Wet personenvervoer 2000 introduceerde marktwerking en decentralisatie in het stads- en 
streekvervoer. Het doel van marktwerking en decentralisatie van het regionaal openbaar en 
vraagafhankelijk vervoer is de kwaliteit en efficiency te verhogen. Decentrale overheden kunnen 
beter dan de rijksoverheid bepalen welk soort vervoer op welke wijze het beste aansluit bij de 
behoeften van de reizigers. De Wet personenvervoer geeft decentrale inkopers de mogelijkheid 
om milieueisen op te nemen in de aanbesteding van openbaar en vraagafhankelijk vervoer en 
om zelf te bepalen welke milieueisen zij stellen.  

                                                        
1 De milieulijst staat op http://regelingen.agentschapnl.nl/content/milieulijst.  
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Milieuzonering 

Voor het verbeteren van de luchtkwaliteit in steden waar deze niet voldoet aan de norm, zijn 
maatregelen noodzakelijk. Eén van die mogelijke maatregelen is de invoering van een 
milieuzone. Milieuzonering zorgt voor een voldoende afstand tussen milieubelastende activiteiten 
(zoals bedrijven) en milieugevoelige functies (zoals woningen) in ruimtelijke plannen. Het doel 
hiervan is om reeds in ruimtelijke plannen milieuhinder bij woningen (en andere gevoelige 
functies) te voorkomen, maar tegelijkertijd aan bedrijven voldoende milieuruimte te bieden voor 
het uitoefenen van hun bedrijfsactiviteiten. Momenteel (2011) worden in milieuzones via het 
convenant milieuzonering zware bedrijfswagens alleen nog eisen gesteld aan vrachtwagens 
(www.milieuzones.nl). Een convenant voor bestelauto’s is nog in de ontwikkeling. Daarnaast 
wordt er nog gedacht aan een milieuzone voor personenauto’s.  

Andere relevante wet- en regelgeving en beleid 

• EU Mededeling “Green Public Procurement” (COM(2008) 400/2) 

• EU Richtlijn luchtkwaliteit 2008; 

• Wet Luchtkwaliteit; 

• Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit ( NSL); 

• Wet Geluidhinder; 

• Milieuzones 11 grote gemeenten; 

• Proeftuinen hybride en elektrisch rijden en rijden op waterstof; 

• Subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB); 

• Subsidieprogramma Innovatief mobiliteitsmanagement; 

• BPM gebaseerd op CO2-uitstoot;  

• Afschaffing BPM en wegenbelasting voor zuinige auto’s 
 

Het beleid met betrekking tot verkeer en vervoer is continu in ontwikkeling. Zo is onder andere 
Europees beleid in ontwikkeling betreft het normeren van de CO2-uitstoot van nieuwe zware 
voertuigen, zoals dit eerder voor personenauto’s en – meer recent – voor bestelauto’s is 
vastgesteld. Dit document is gebaseerd op de stand van zake in maart 2011. Voor inkopers is 
het van belang om zicht te hebben op de markt voor de actuele stand der techniek. 

2.2 Duurzaamheidsaspecten 

Met duurzaam inkopen wordt het verlenen van milieuvriendelijke concessies gestimuleerd. Een 
milieuvriendelijke concessie is: 

• Schoon (minimale emissies van luchtverontreinigende stoffen) 

• Zuinig (minimale uitstoot van CO2) 

• Klimaatvriendelijk (geschikt voor hernieuwbare brandstoffen of energie) 

• Stil (minimale geluidsemissie) 
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In onderstaande tabel zijn de duurzaamheidscriteria per milieuaspect voor de productgroep 
Vraagafhankelijk vervoer weergegeven. 

 

Milieuaspect Minimumeisen Gunningscriteria 

Schoon • Gefaseerde invoer strengere Euro-
normen 

• Roetfilter Euro 4 dieselvoertuigen 
• Roetfilter Euro III dieselvoertuigen 

• Gefaseerde invoer strengere Euro-
normen 

Zuinig • CO2-plafond 
• Brandstofbesparende maatregelen 

• CO2-plafond 
• CO2-norm lichte personenvoertuigen 

(categorie M1) 
• Brandstofbesparende maatregelen  

Klimaatvriendelijk • CO2-plafond • CO2-plafond 
• CO2-norm lichte personenvoertuigen 

(categorie M1) 
• Klimaatvriendelijke brandstoffen 

Stil - - 

 
Naast de minimumeisen en de gunningscriteria is er een geschiktheidseis opgenomen gericht op 
een training over zuinig rijgedrag. 

2.2.1  Milieuaspecten 

Milieueffecten kunnen zich voordoen in verschillende fasen in de levenscyclus van een product: 
de productiefase, gebruiksfase en de eindverwerkingsfase. Voor vraagafhankelijk vervoer geldt 
dat de grootste milieubelasting plaatsvindt in de gebruiksfase. De criteria voor deze 
productgroep richten zich daarom alleen op de gebruiksfase van de voertuigen. Voor de 
productie- en eindverwerkingsfase van de voertuigen zijn wegens proportionaliteit geen criteria 
uitgewerkt, omdat het te ver afstaat van de opdracht. Het is wel een aandachtspunt waarmee de 
inkoper rekening kan houden in het inkoopproces. 

In de volgende paragrafen wordt per milieuthema (schoon, zuinig, klimaatvriendelijk en geluid) 
omschreven welke aangrijpingspunten er voor de inkoper zijn om de concessie te verduurzamen. 
Door gebruik te maken van onderstaande beslismethodiek kan voor elke concessie bij de 
aanbesteding op de meest relevante regionale milieuaspecten worden ingespeeld. 

 

Beslismethodiek op basis van milieuaspecten 

De aanbestedende partij zal in eerste instantie in kaart moeten brengen of er binnen de 
concessie gebieden zijn waar de normen met betrekking tot geluid en/of luchtkwaliteit worden 
overschreden. Indien dit het geval is, moet onderzocht worden welke bijdrage het 
vraagafhankelijk vervoer levert aan de overschrijding van de normen en of schonere 
taxibusjes/bussen helpen voor verbetering van de luchtkwaliteit. Dit kan berekend worden, bv 
met het model Calculation of Air pollution from Road traffic 
(CAR)(http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/luchtkwaliteit/meten-en-rekenen en 
http://www.nsl-monitoring.nl/). Indien er sprake is van luchtkwaliteitoverschrijdingen en/of 
geluidhinder, wordt de aanbestedende partij geadviseerd de minimumeisen, die betrekking 
hebben op verschoning van voertuigen, aan te scherpen respectievelijk extra gunningscriteria 
met betrekking tot geluidsreducerende maatregelen toe te passen. Mogelijke maatregelen staan 
beschreven in de paragraaf ‘geluid’. Extra normen voor emissies of geluid hoeven dan alleen te 
gelden voor het deelgebied waarin de normoverschrijdingen plaatsvinden. 
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Tevens kan de aanbestedende partij onderzoeken of er (op korte termijn) lokaal beleid en/of 
infrastructuur2 van alternatieve brandstoffen binnen de regio is, zodat hij daarop in kan spelen 
bij het opstellen van het programma van eisen.  

Bij het aanbesteden wordt onderscheid gemaakt tussen doelvoorschriften en technische 
middelen. Doelvoorschriften hebben betrekking op criteria, die een maximum stellen aan een 
bepaald emissieniveau. Dit emissieniveau kan per voertuig worden vastgesteld, zoals dat bij het 
eisen van Euro-normen gebeurt, maar er kan ook een maximum emissieniveau aan de concessie 
in zijn geheel worden gesteld. Hiervan is sprake bij het eisen van een CO2-plafond (zie paragraaf 
‘zuinig en klimaatvriendelijk’). Door het toepassen van doelvoorschriften wordt het gebruik van 
alternatieve brandstoffen/aandrijving indirect gestimuleerd, zonder voorkeur aan een specifieke 
techniek te geven.  

Middelvoorschriften hebben betrekking op criteria die technische eisen aan voertuigen stellen. Zo 
zou de aanbestedende dienst kunnen eisen dat elk voertuig is uitgerust met een 
brandstofverbruiksindicator of een bandenspanningsmeter.  

Bij het hanteren van doelvoorschriften is er meer vrijheid aan de markt overgelaten voor 
invulling van emissiereductie, hetgeen kosteneffectiever kan zijn en innovatie stimuleert. 
Daarom wordt de voorkeur gegeven aan het toepassen van doelvoorschriften boven 
middelvoorschriften.  

In figuur 1 wordt een hulpboom weergegeven om te bepalen of specifieke milieuvoorschriften 
van toepassing zijn bij de aanbesteding. De hulpboom biedt de aanbestedende dienst een overzicht 
van aandachtspunten om te bepalen of het noodzakelijk danwel gewenst is om extra gunningscriteria 
op te nemen in het programma van eisen. Tevens geeft de hulpboom aan welke type gunningscriteria 
in aanmerking komen. 

In de volgende paragrafen worden per milieuaspect mogelijke voorschriften beschreven.  

 
Schoon  
De kwaliteit van de lucht hangt af van de concentratie van schadelijke stoffen. Meestal gaat het 
dan over fijn stof, zwaveldioxide, stikstofoxiden en ozon (smog). Onderzoek toont aan dat een 
slechte luchtkwaliteit leidt tot gezondheidsrisico’s.  

Op het moment dat een nieuwe aanbesteding voor Vraagafhankelijk vervoer moet worden 
gedaan, zal de aanbestedende partij allereerst in kaart moeten brengen of er probleemgebieden 
zijn op het gebied van luchtkwaliteit en daar vervolgens naar handelen bij het opstellen van het 
programma van eisen. Omdat de minimumeisen voor Duurzaam Inkopen generiek gelden, 
kunnen lokaal noodzakelijke maatregelen niet worden meegenomen. Belangrijk is het voor de 
aanbestedende dienst om in geval van lokale luchtkwaliteitsproblemen te onderzoeken of 
aanscherpen van de minimumeisen bij zal dragen aan de reductie van luchtverontreinigende 
stoffen. 

Het wegverkeer is een van de belangrijkste bronnen van luchtvervuiling. Luchtverontreinigende 
emissies van CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides)3 en PM10 (fijnstof) 
door verbrandingsmotoren kunnen verlaagd worden door verlaging van het brandstofgebruik, 
schone motoren, het plaatsen van uitlaatgasnabehandelingstechnologieën of door toepassing van 
schonere brandstoffen/elektrische aandrijving. 

                                                        
2 De meeste vervoerders hebben een eigen vulpunt. Aandacht voor openbare infrastructuur is derhalve alleen van toepassing voor 
vervoerders die aan de openbare pomp tanken.  
3 NO2 is één van de stoffen die valt onder de verzamelnaam NOx. Nederland dient vanaf 2015 te voldoen aan de 
Europese grenswaarden voor NO2 uit richtlijn 2008/50/EG. De concentraties NO2 zijn het hoogst in de Randstad. De 
maatregelen die genomen kunnen worden om de NOx uitstoot te verlagen, hebben niet altijd impact op NO2.    
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Het verminderen van het brandstofgebruik wordt behandeld in de paragraaf ‘Zuinig en 
klimaatvriendelijk’. In deze paragraaf worden schone motoren, 
uitlaatgasnabehandelingstechnologieën, schone en klimaatvriendelijke brandstoffen en elektrisch 
rijden toegelicht. 

Fig. 1: Hulpboom bij bepalen van criteria 

 

Schone motoren: Euro emissienormen 

Voor de uitstoot van voertuigmotoren is door de Europese Commissie een stelsel van 
normeringen opgezet (Euronormen) die steeds strenger worden. De Euronormen worden 
vastgesteld door de Europese Commissie. De zwaarte en ingangsdatum van de Euro-normen 
verschillen per type voertuig (benzine of diesel) en per gewichtsklasse (zie bijlage 2). Van elk 
nieuw voertuigtype dat op de markt komt, wordt getoetst of dit binnen de vigerende norm valt. 
Praktische informatie over gewichtsklasse per merk-type voertuig is te verkrijgen via fabrikanten 
of dealers. Frappant is dat de Euro-normen een emissiegrens stellen aan NOx, terwijl de 
immisiegrens (de maximale concentratie van stoffen op leefhoogte) met betrekking tot 
luchtkwaliteit gebaseerd is op de NO2. Het eisen van hoge Euro-normen en dus lagere NOx-
emissies betekent dus niet per definitie een reductie van NO2. Het verdient daarom aanbeveling 
om de uitstoot van NOx en NO2 op basis van een praktijkcyclus in plaats van de officiële 
typekeuringscyclus te beoordelen. Goede emissieprestaties in de typekeuringscyclus garanderen 
namelijk niet altijd ook goede prestaties in de praktijk. De SORT test biedt een methode om 
praktijkemissies te bepalen. Voor de beoordeling is in de criteria toch uitgegaan van de 
emissieprestaties vermeld in de typegoedkeuringspapieren, omdat praktijkemissies niet op 
voorhand te toetsen zijn. 
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Normen voor personenvervoer lichter dan 3500 kg 

De Europese emissieregelgeving voor nieuwe personenauto’s en taxibusjes (categorie M1) is 
vastgelegd in de Europese richtlijn 70/220/EEC. Deze richtlijn (inclusief amendementen 
2002/80/EC en 715/2007) formuleert in de Euro-normen 1 t/m 6 (Arabische cijfers) eisen voor 
de luchtverontreinigende emissies CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx 
(stikstofoxides) en PM (fijnstof).  

Momenteel is de Euro 5-norm van kracht op alle nieuwe modellen lichte personenvoertuigen. Dit 
geldt ook voor personenbusjes tussen de 2500 en 3500 kg die per 1 januari 2011 niet langer tot 
de N1 categorie (bestelwagens) behoren, maar onder de M1 categorie (personenvoertuigen) 
vallen.  

In de praktijk is het mogelijk dat een zwaarder taxibusje een typegoedkeuring heeft op basis van 
de emissieregelgeving voor zware voertuigen (88/77/EEC en 05/55/EC (inclusief amendementen 
2005/55/EG, 1999/96/EC)), maar vanwege een bruto gewicht (GVW - Gross Vehicle Weight) van 
maximaal 3500 kg toch onder de categorie personenauto’s valt en niet onder de categorie 
bussen. Voor deze voertuigen zijn de Euro-normen gelijk aan die van de zware voertuigen (zie 
volgende paragraaf). 

Actuele tabellen van de emissienormen voor zware voertuigen zijn bijvoorbeeld te vinden op 
www.dieselnet.com. 

Normen voor personenvervoer zwaarder dan 3500 kg 

Voor zware voertuigen gelden de Europese richtlijnen: 88/77/EEC en 05/55/EC (inclusief 
amendementen 2005/55/EG, 1999/96/EC). Net als bij lichte voertuigen, zijn voor zware 
voertuigen eisen aan luchtvervuilende emissies (inclusief roet-uitstoot) vastgelegd in Euro-
normen I t/m VI (Romeinse cijfers).  
 
Op alle nieuwe zware voertuigen is momenteel de Euro-V norm van kracht. Er zijn ook EEV 
(Enhanced Environmentally friendly Vehicle) zware voertuigen leverbaar. Dit is een vrijwillige 
norm. De EEV-richtlijn is bedoeld als een strengere richtlijn voor het zware verkeer om de 
ontwikkeling van ‘schonere’ voertuigen te stimuleren. De EEV-norm is vrijwillig van aard en zal 
als zodanig nooit ‘verplicht’ worden.  

Sommige motoren kunnen de EEV-norm halen zonder dat deze zijn uitgerust met een gesloten 
roetfilter. Deze EEV motoren stoten in de praktijk meer PM10 uit dan EEV motoren die wel zijn 
uitgerust met een gesloten roetfilter. Om de uitstoot van PM10 terug te dringen is EEV+ 
ontwikkeld4. Hierbij ligt de grenswaarde voor PM10 een factor twee lager dan bij de EEV-norm 
(0,01 gram/kWh in plaats van 0,02 gram/kWh). 

Ook de uitstoot van NO2 kan bij EEV voertuigen sterk verschillen. Indien in het concessiegebied 
sprake is van luchtkwaliteitsproblemen kan de aanbestedende partij ervoor kiezen om een grens 
te stellen aan de NO2 uitstoot van de voertuigen en/of alleen EEV dieselvoertuigen op basis van 
gesloten roetfilters of EEV+ voertuigen te vragen.  

De Euro-VI norm gaat per januari 2013 voor nieuwe modellen zware voertuigen in. Vanaf januari 
2014 wordt de Euro-VI norm voor (motoren van) zowel de nieuwe als bestaande modellen zware 
voertuigen van kracht. Zware voertuigen met typegoedkeuring Euro VI zijn op het moment van 
het ter perse gaan van dit document nog niet leverbaar.  

Actuele tabellen van de emissienormen voor zware voertuigen zijn bijvoorbeeld te vinden op 
www.dieselnet.com.  

Minimumeisen en gunningscriteria 

Er is voor gekozen om voor de productgroep Vraagafhankelijk vervoer als minimumeisen 
voertuiggerelateerde doelvoorschriften op basis van de Euronormen op te nemen. Hierbij wordt 
onderscheid gemaakt tussen reeds bestaande voertuigen en voertuigen die tijdens de 
                                                        
4 De term EEV+ komt vanuit het subsidieprogramma ‘ongebruikte zware voertuigen (EEV/EEV+)’. Met dit 
subsidieprogramma stimuleerde de overheid tot april 2011 de aanschaf van als vrachtwagen typegekeurde 
bestelauto’s die voldeden aan de EEV+ eis. Voertuigen die voldoen aan de EEV+ eis hebben een fijn stof uitstoot 
gelijk aan of minder dan 10 mg/kWh (zie ook bijlage 2). 
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contractperiode worden vervangen of aanvullend op het bestaande wagenpark worden ingezet.. 
Dit is gedaan om te voorkomen dat een vervoerder bij ingang van een nieuwe contractperiode 
een groot deel van zijn bestaande wagenpark moet vervangen naar de nieuwste normen. Indien 
een voertuig echter sowieso aan vervanging toe is, kunnen uiteraard strengere eisen gesteld 
worden. 

Naast onderscheid in emissie eisen tussen bestaande voertuigen en voertuigen die tijdens de 
contractperiode worden vervangen of aanvullend op het bestaande wagenpark worden ingezet is 
er gekozen om een fasering in toepassing van de Euronormen te introduceren. Op het moment 
dat het wettelijk verplicht is voor fabrikanten om nieuwe types voertuigen te produceren die aan 
een strengere Euronorm voldoen, wordt deze Euro-norm als minimumeis gesteld voor Duurzaam 
Inkopen. De fabrikant heeft dan nog een jaar (en in enkele gevallen twee jaar) de tijd om alle 
nieuwe voertuigen volgens de nieuwe Euronorm te produceren.  

Voor de lichte voertuigen met een typegoedkeuring van zware voertuigen die tijdens de 
contractperiode worden vervangen of aanvullend op het bestaande wagenpark worden ingezet 
wordt tot 1-9-2014 Euro V of EEV geëist.  

Voor bestaande voertuigen lichter of gelijk aan 3500 kg wordt in eerste instantie als minimumeis 
Euro 4 met roetfilter gesteld. In 2013, vier jaar na wettelijke ingang van de Euro 5-norm, wordt 
de minimumeis voor bestaande voertuigen aangescherpt naar Euro 5. In 2018, wederom 4 jaar 
na ingang van Euro 6, zullen alle bestaande voertuigen moeten voldoen aan de Euro 6 norm.  

Voor de bestaande lichte voertuigen met een typegoedkeuring van zware voertuigen wordt circa 
vier jaar na de wettelijk ingangsdatum van de Euro V norm voor nieuwe modellen, Euro V of EEV 
geëist. Tot die tijd is Euro IV verplicht. Vijf jaar na de wettelijk ingangsdatum van de Euro VI 
norm voor nieuwe modellen, wordt Euro VI geëist. 

Ondanks de officiële ingangsdatum van de Euro VI norm voor nieuwe modellen zware voertuigen 
per 1-1-2013 wordt verwacht dat er tot eind 2013 gebrek is aan beschikbaarheid van Euro VI 
voertuigen. Tot 1-1-2014 is daarom voor zware voertuigen, die tijdens de contractperiode 
worden vervangen of aanvullend op het bestaande wagenpark worden ingezet, als minimumeis 
Euro V of EEV opgenomen en Euro VI of EEV+ als gunningscriterium. Vanaf 1-1-2014 is als 
minimumeis Euro VI opgenomen. 

Bij bestaande voertuigen zwaarder dan 3500 kg wordt in eerste instantie als minimumeis Euro IV 
gesteld. In gebieden waar overschrijding van de normen met betrekking tot de luchtkwaliteit niet 
aan de orde is mogen ook bussen met Euro III motoren worden ingezet, mits deze zijn uitgerust 
met een roetfilter. Per 2018, tien jaar na wettelijke ingang van Euro V, zal de Euro V als 
minimumeis gesteld worden voor de bestaande voertuigen. In 2023, wederom tien jaar na 
ingang van Euro VI, zal Euro VI de minimumeis zijn voor de bestaande voertuigen. 

Bestaande voertuigen die gedurende de contractperiode niet meer voldoen aan de geëiste 
Euronorm zullen moeten worden vervangen. 

In het criteriadocument zijn gunningscriteria opgenomen die de inzet van voertuigen die beter 
scoren dan de geëiste emissienormen waarderen. 

Voor een overzicht met daarin de Euronormen zie bijlage 2. 

Uitlaatgasnabehandelingstechnologieën 

Verontreinigende emissies CO (koolmonoxide), HC (koolwaterstoffen), NOx (stikstofoxides) en 
PM10 (fijnstof) door verbrandingsmotoren kunnen verlaagd worden door technische 
aanpassingen van de motoren of door het plaatsen van nabehandelingstechnologie. Voor de 
diverse verontreinigende emissies worden verschillende nabehandelingstechnieken ingezet: 

• roetfilter (fijnstof-reductie) 

• SCR (Selective Catalytic reduction) systemen (NOx-reductie)  

• HCCI ofwel homogene verbranding met compressie-ontsteking (zuiniger en NOx-reductie) 

• EGR ofwel uitlaatgasrecirculatie (NOx-reductie) 
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• LNT ofwel Lean NOx trap (NOx-reductie) 

• katalysatoren (CO- en HC- (en NO- bij benzinemotor)-reductie) 

Voor de Euro 4 personenvoertuigen lichter dan 3500 kg is als minimumeis opgenomen dat zij 
dienen te zijn uitgerust met een affabriek roetfilter. Indien bestaande bussen met Euro III 
motoren zijn uitgerust moeten deze tevens zijn uitgerust met een roetfilter. Voor de overige 
voertuigen zijn geen minimumeisen of gunningscriteria opgenomen inzake 
uitlaatgasnabehandelingstechnologieën. Het is aan de fabrikant om te beslissen welke 
technologie in te zetten om zware voertuigen te laten voldoen aan het doelvoorschrift van de 
Europese normen. 

Schone en klimaatvriendelijke brandstoffen 

De toepassing van alternatieve (schonere) brandstoffen in vergelijking met diesel, zoals aardgas, 
kan de luchtvervuilende emissies van voertuigen verlagen. Omdat op aardgasvoertuigen, net als 
bij benzinemotoren, een driewegkatalysator kan worden toegepast, kunnen de emissies worden 
gereduceerd tot zeer lage waarden. Aardgas wordt in Nederland met name toegepast in bussen. 
Wereldwijd rijden enkele duizenden bussen en miljoenen personenauto’s op aardgas. 
Aardgasmotoren voldoen vaak aan de EEV-norm (Enhanced Environmentally friendy Vehicles). 
Ook is rijden op aardgas stil.  

Een kennisplatform met veel informatie over rijden op alternatieve brandstoffen en de 
beschikbaarheid van vulpunten is te vinden op www.wikimobi.nl en op www.fuelswitch.nl. Meer 
over alternatieve brandstoffen staat onder het kopje “Zuinig en klimaatvriendelijk”.  

De aanbestedende partij moet onderzoeken of er (op korte termijn) lokaal beleid en/of een 
infrastructuur5 van alternatieve brandstoffen binnen het concessiegebied is, zodat hij daarop in 
kan spelen bij het opstellen van het programma van eisen. Het gebruik van alternatieve 
brandstoffen kan gestimuleerd worden door de emissiewaarden van de concessie of van de 
voertuigen aan te scherpen of door het toepassen van gunningscriteria die voertuigen die 
geschikt zijn voor het rijden op alternatieve brandstoffen waardeert. 

Elektrisch rijden 

De inzet van elektrische voertuigen heeft een positief effect op de milieuprestatie van het 
wagenpark. Vooral lokaal zijn er positieve effecten op vlak van de luchtkwaliteit: elektrische 
voertuigen stoten namelijk geen luchtverontreinigende stoffen uit (overigens wel bij productie 
van elektriciteit in de elektriciteitscentrale). De CO2-reductie van elektrisch transport hangt af 
van de gebruikte stroom. Wanneer alleen groene stroom wordt gebruikt, is ook de uitstoot van 
CO2 nihil. Daarnaast zijn elektrische voertuigen, met name bij lagere snelheden, een stuk stiller. 
Een ander voordeel is dat de energiekosten per kilometer aanzienlijk lager liggen.  

Er zijn (op beperkte schaal) verschillende (taxi)bussen met elektrische aandrijving leverbaar6, 
veelal voor niche toepassingen. Het betreffen vaak relatief lichte voertuigen. Een elektrisch 
voertuig heeft een belangrijke functionele beperking, namelijk de kleine actieradius meestal rond 
de 150 km bij rustig rijden). Veel onderzoek wordt gedaan om de capaciteit van de accu’s te 
vergroten om zodoende de actieradius uit te breiden. Andere knelpunten zijn de lange oplaadtijd 
van de accu en de hoge aanschafkosten t.o.v. een vergelijkbaar voertuig op diesel. 

Wegens het nu nog beperkte marktaanbod wordt elektrisch rijden niet opgenomen in de criteria. 
Wel kunnen deze voertuigen vanwege een lagere CO2-emissie een hogere score behalen op het 
gunningscriterium, dat het CO2-plafond (zie paragraaf ‘CO2-plafond’) en voertuigen die minder 
CO2 uitstoten (zie paragraaf ‘zuinige motoren’) extra waardeert. Op deze manier kunnen de 
milieuvoordelen van elektrische voertuigen toch worden meegenomen. 

 

                                                        
5 De meeste vervoerders hebben een eigen vulpunt. Aandacht voor openbare infrastructuur is derhalve alleen van toepassing voor 
vervoerders die aan de openbare pomp tanken.  
6 Voor een overzicht van elektrische bedrijfswagens zie www.deelektrischeauto.nl  
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Zuinig en klimaatvriendelijk 
Door de verbranding van fossiele brandstoffen ontstaat onder andere CO2. Wegverkeer is in 
Nederland goed voor ongeveer 20% van de nationale CO2-uitstoot. Doordat CO2 een broeikasgas 
is, leidt dit tot opwarming van de aarde (klimaatverandering). Omdat dit niet wenselijk is, 
hebben de Europese Gemeenschap en Nederland beleid geformuleerd om de CO2-uistoot terug te 
dringen. In Europees verband is afgesproken om de uitstoot van CO2 in 2020 met 20% terug te 
dringen ten opzichte van 1990. De Europese automobielsector heeft zelfs de ambitie om in 2050 
80% CO2 te reduceren ten opzichte van 1990. Zowel het nationale als het Europese beleid is 
continu in ontwikkeling. Dit beleid is gebaseerd op de stand van zake in maart 2011. 

De CO2-uitstoot binnen een concessie kan verminderd worden door het brandstofgebruik te 
verlagen. Dit kan door het voorschrijven van het doelvoorschrift ‘toepassen CO2-plafond’. Een 
CO2-plafond stelt een grens aan de maximale hoeveelheid broeikasgasemissies, in CO2-
equivalenten, die mag worden uitgestoten door de vervoerder tijdens de nieuwe concessie. De 
vervoerder is vrij te kiezen met welke technische middelen hij dit plafond behaalt.  

Indien het opstellen van een CO2-plafond niet mogelijk is, dient de aanbestedende partij het 
doelvoorschrift van een maximale CO2 uitstoot per voertuig op te nemen. Voor voertuigen anders 
dan personenauto’s met vijf zitplaatsen is er momenteel nog geen gestandaardiseerde 
bepalingsmethode om het verbruik en dus de CO2-emissie te bepalen. Een CO2-norm is daarom 
alleen voor de personenvoertuigen voor vervoer van maximaal vijf personen opgenomen. Ook in 
dit geval is de vervoerder vrij te kiezen welke technische middelen hij inzet om dit niveau te 
behalen. Voor de voertuigen die geschikt zijn voor vervoer van meer dan vijf personen dienen de 
middelvoorschriften zoals omschreven in de paragraaf ‘brandstofbesparende opties’ te worden 
toegepast. Uiteraard kan de aanbestedende partij ervoor kiezen om extra middelvoorschriften op 
te nemen. In de volgende paragraven worden eerst de doelvoorschriften CO2-plafond en CO2 -
normen voor voertuigen besproken. Daarna worden technische middelen behandeld die 
toegepast kunnen worden om de doelvoorschriften te behalen of die, in het geval dat de 
aanbestedende partij voor middelvoorschriften kiest, als gunningscriterium kunnen worden 
ingezet. 

 

Minimumeisen afhankelijk van beslisstrategie 

1. Indien gekozen wordt voor het CO2 plafond: Geen overige CO2 reducerende eisen en 
wensen.   

2. Indien CO2 plafond niet mogelijk is:  

a. minimumeis m.b.t. CO2 norm voor nieuwe personenauto’s voor vervoer van 
maximaal vijf personen is; en 

b.  minimumeis m.b.t. brandstofbesparende opties voor personenvoertuigen 
voor vervoer van vijf personen, die reeds in het bezit van de vervoerder zijn 
en voor personenvoertuigen voor vervoer van meer dan vijf personen; en  

c. eventueel CO2 reducerende gunningscriteria voor personenvoertuigen voor 
vervoer van meer dan vijf personen. 

CO2-plafond 
Een CO2-plafond is een kosteneffectief instrument omdat het de CO2-reductie maatregelen 
overlaat aan de markt, in dit geval de nieuwe vervoerder. Het uitgangspunt is dat de markt de 
meest efficiënte maatregelen neemt. 

Voor een succesvolle CO2-reductie door middel van een CO2-plafond is het vaststellen van het 
referentieplafond en het betrouwbaar en objectief monitoren van de werkelijke uitstoot cruciaal. 
De referentie situatie beschrijft de CO2-emissie in de huidige concessie waartegen de kosten en 
baten worden afgezet van mogelijke CO2-reductiemaatregelen. Hiervoor zijn meetbare en 
objectieve gegevens over het brandstofverbruik en de jaarkilometrages nodig van de huidige en 
toekomstige concessie. 
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Voor concessies waarin de vraag naar vraagafhankelijk vervoer jaarlijks ongeveer gelijk is, lijkt 
het opnemen van een CO2-plafond als criterium een zeer effectieve maatregel te zijn. Voor 
concessies waarin de vraag per jaar of enkele jaren veel varieert, is het bepalen van een CO2-
plafond niet mogelijk.  

Het CO2-plafond wordt bepaald door de totale CO2 -emissie van alle tijdens de concessieperiode 
ingezette voertuigen te bepalen. Omdat er voor voertuigen zwaarder dan 3500 kg nog geen 
wettelijk vastgelegde bepalingsmethode om het verbruik en dus de CO2-emissie van een zwaar 
voertuig te bepalen, worden er twee alternatieven beschreven om de CO2-emissie van de zware 
voertuigen te bepalen: 

1) Praktijkemissie kan bepaald worden door het totale brandstofverbruik in kaart te brengen  
en dit met de brandstoftype afhankelijke emissiefactoren 
(http://www.broeikasgassen.nl/docs/Vreuls%202005%20NL%20Lijst%20energiedragerlij
st.pdf) om te rekenen naar CO2-uitstoot.  

2) De testmethode SORT (Standard On Road Test cycles) biedt een mogelijkheid om de 
theoretische emissies van zware voertuigen te bepalen.  

Voor lichte voertuigen wordt sinds de invoering van de energielabels verbruik en CO2-emissie 
geregistreerd. Deze gegevens zijn te raadplegen op de website van RDW 
(https://ovi.rdw.nl/Default.aspx). 

Indien de aanbestedende dienst kiest om het CO2-plafond op basis van praktijkemissies te 
bepalen, zal het totale brandstofverbruik met de brandstoftype afhankelijke emissiefactoren 
(http://www.broeikasgassen.nl/docs/Vreuls%202005%20NL%20Lijst%20energiedragerlijst.pdf) 
moeten worden omgerekend naar CO2-uitstoot. 

Omdat praktijk en theoretische emissies niet een op een vergelijkbaar zijn, dient een keuze 
gemaakt te worden in de bepalingsmethode. In het geval de CO2-emissie aan de hand van 
praktijkemissies wordt bepaald, kan de aanbestedende dienst voor de handhaving een kosten-
baten systeem opstellen. 

Aanbesteden op basis van een CO2-plafond lijkt een zeer effectieve maatregel te zijn. In het 
criteriadocument zijn hiervoor een minimumeis en gunningscriterium opgenomen. 

CO2 normen per voertuig 

Het brandstofverbruik is één op één gekoppeld aan de CO2-uitstoot en het energiegebruik van 
een voertuig7. Een laag brandstofverbruik zorgt zo voor een lage CO2-uitstoot en energie-
efficiënte voertuigen. Een laag brandstofverbruik draagt zo bij aan het beperken van de 
klimaatverandering en energiebesparing. Om de implementatie van brandstofefficiënte 
voertuigen te stimuleren, heeft de Europese gemeenschap CO2-normen vastgesteld voor 
personen- en bestelauto’s. Daarnaast beschikken personenauto’s over energielabels om 
consumenten te informeren over de energiezuinigheid van een voertuig bij aanschaf. Voor 
voertuigen zwaarder dan 3500 kg is momenteel nog geen gestandaardiseerde bepalingsmethode 
om het verbruik en dus de CO2-emissie te bepalen. Meer hierover staat beschreven in de 
paragraaf ‘CO2-plafond’. 

Hieronder worden de CO2-normen en het energielabel voor de personenauto’s nader toegelicht 
en wordt uiteengezet hoe deze kunnen worden toegepast binnen Duurzaam Inkopen. 

CO2 normen nieuwe personenwagens 

Om de introductie van zuinige personenwagens te bevorderen heeft de Europese Gemeenschap 
in verordening 443/2009 emissie-eisen voor nieuwe personenauto’s vastgesteld. In de 
verordening staat dat de gemiddelde CO2-emissies van nieuwe personenauto’s moet worden 
beperkt tot 130 g/km in 20158 door verbetering van motortechnologie en innoverende 

                                                        
7 De verbranding van een liter benzine levert een CO2-uistoot op van ca 2,39 kg en van een liter diesel ca 2,64 kg. 
8 In 2012 moet de gemiddelde specifieke CO2-emissie worden berekend over 65% van de nieuw geregistreerde 
personenwagens in de EU van een fabrikant. De fabrikant hoeft dan de 35% geregistreerde voertuigen met de 
hoogste CO2-emissies niet mee te nemen om de specifieke CO2-emissie te berekenen. Dit percentage wordt 
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technologie. Mede als gevolg van krachtige fiscale maatregelen om de verkoop van (zeer) 
zuinige voertuigen te stimuleren, is de gemiddelde uitstoot van CO2 voor nieuw verkochte 
personenauto’s in Nederland in oktober 2010 voor het eerst onder de 130 g/km uitgekomen. 

Verordening 443/2009 zal nog worden uitgebreid met aanvullende maatregelen om een extra 
verlaging van de CO2-uitstoot van 10 g/km te bewerkstellingen. Met deze aanvullende 
maatregelen kan algemene EU-doelstelling van een CO2-emissie van 120 g/km voor nieuwe 
personenauto’s bereikt worden. Deze maatregelen (en de ingangsdata) moeten nog door de EU 
vastgesteld worden. Voor 2020 is voor nieuwe personenauto’s in de verordening een doelstelling 
van 95 g/km opgenomen. 

Vanaf 1 januari 2015 moet iedere fabrikant van personenauto’s ervoor zorgen dat de specifieke  
gemiddelde CO2-emissie niet hoger ligt dan de specifieke emissiedoelstelling van 130 g/km. Het 
gaat hierbij om alle in de EU in een kalenderjaar geregistreerde voertuigen van de fabrikant. De 
specifieke emissiedoelstelling wordt vastgesteld middels de onderstaande formule: 

Specifieke CO2-emissie (g/km)= 130 + 0,0457 x (massa voertuig – 1372) 

Tussen 2012 en 2015 moeten steeds toenemende percentages van de nieuw verkochte 
voertuigen voldoen aan de specifieke emissiedoelstelling. Voor de periode vanaf 1 januari 2016 
wordt de waarde 1372 nog vastgesteld. Onder de massa van het voertuig wordt de 
referentiemassa verstaan. Dit is de massa leeggewicht plus 100 kg. 

Omdat taxibusjes qua CO2-uitstoot meer overeenkomen met bestelwagens dan met 
personenauto’s, wordt het Europese beleid met betrekking tot prestatie-eisen voor de CO2-
emissies van bestelwagens ook besproken. In verordening 510/2011 is opgenomen dat de 
gemiddelde CO2-emissies van nieuwe lichte bedrijfswagens wordt beperkt tot gemiddeld 175 
g/km (gefaseerd te bereiken tussen 2014 en 2017). De CO2-emissie van nieuwe lichte 
bestelwagens van gemiddeld 175 g/km moet bereikt worden door verbeteringen van de 
voertuigtechnologie. Voor 2020 is in de verordening een doelstelling opgenomen van 147 g/km 
voor nieuwe lichte bedrijfswagens. De verordening is van toepassing op motorvoertuigen van 
categorie N1 (bestelwagens) met een referentiemassa van maximaal 2.610 kg. 

In de verordening staat dat vanaf 1 januari 2014 iedere fabrikant van bestelwagens ervoor moet 
zorgen dat zijn gemiddelde specifieke CO2-emissie van alle in de EU in een kalenderjaar nieuw 
geregistreerde bestelwagens niet hoger ligt dan de specifieke emissiedoelstelling. Deze wordt 
berekend middels de onderstaande formule: 

Specifieke CO2-emissie (g/km)= 175 + 0,093 x (massa voertuig – 1706) 

In de periode tussen 2014 en 2017 moeten steeds toenemende percentages van de nieuw 
verkochte bestelvoertuigen voldoen aan de specifieke emissiedoelstelling. Voor de periode vanaf 
1 januari 2018 wordt de waarde 1706 nog vastgesteld.  

Er is voor gekozen om minimumeisen op te nemen die normen stellen aan de CO2-emissie van 
personenauto’s en taxibusjes die tijdens de contractperiode worden vervangen of aanvullend op 
het bestaande wagenpark worden ingezet, indien er niet gegund wordt op basis van het CO2-
plafond.  

De eis voor personenauto’s tot en met vijf zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend 
sluit aan op de formules uit EU verordening 443/2009 voor het berekenen van de specifieke CO2-
emissie van nieuwe personenwagens. Daarnaast is ook een gunningscriterium opgenomen, die 
personenwagens met een lagere CO2-emissie dan de maximale specifieke CO2-emissie in de 
minimumeis waardeert. Bij de minimumeis en het gunningscriterium is onderscheid gemaakt 
tussen personenwagens die rijden op diesel en die rijden op overige brandstoffen: voor 
personenwagens met dieselmotor gelden strengere eisen. Dit is gedaan, omdat uit 
marktonderzoek blijkt dat het aanbod zuinige dieselvoertuigen al relatief groot is in vergelijking 
met bijvoorbeeld het aanbod zuinige benzinevoertuigen. Door dit onderscheid te maken, wordt 
voorkomen dat bij een aanbesteding niet alleen dieselvoertuigen kunnen voldoen aan de 
minimumeis. 
                                                                                                                                                                                   
jaarlijks verhoogd (overbruggingsperiode), totdat in 2015 100% van de nieuw te registeren voertuigen van een 
fabrikant hieraan dient te voldoen. Voor de complete verordening 443/2009 zie http://eur-lex.europa.eu/nl. 
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Voor taxibusjes (categorie M1 voertuigen met meer dan vijf zitplaatsen die van de bestuurder 
niet meegerekend) is eveneens een minimumeis opgenomen die eisen stelt aan de maximale 
CO2-emissie van nieuwe taxibusjes. Deze is gebaseerd op verordening 510/2011 van 
bestelwagens. Daarnaast is een gunningscriterium opgenomen, die taxibusjes met een lagere 
CO2-emissie dan de maximale specifieke CO2-emissie in de minimumeis waardeert. Bij taxibusjes 
wordt geen onderscheid gemaakt tussen busjes die rijden op diesel of op overige brandstoffen. 

N.B. De minimumeisen en gunningscriteria hebben betrekking op individuele voertuigen en niet 
op het gemiddelde van het gehele wagenpark. 

Energielabels 

Het energielabel (brandstofverbruiksetiket) geeft aan hoe zuinig een auto is ten opzichte van 
andere auto's die ongeveer even groot zijn. Benzine- en dieselauto's worden hierbij apart 
behandeld. Door de relatieve vergelijking van auto's van dezelfde grootte komen in elke klasse 
auto's voor met een zuinig label en met een onzuinig label. Door deze aanpak kan de koper in 
elke klasse een keuze maken voor een zuinige auto. De energielabels van nieuwe personenauto's 
worden jaarlijks vastgesteld door de Dienst Wegverkeer (RDW). 

De categorieën op het energielabel worden aangegeven met de letters A tot en met G en met 
kleuren (drie tinten): groen voor zuinig, geel voor gemiddeld en oranje/rood voor niet zuinig. De 
normen voor de zuinigheidscategorieën worden jaarlijks herzien.  

Omdat de voorkeur ligt bij aansluiting op het beleid van de Europese gemeenschap is ervoor 
gekozen criteria op te nemen met betrekking tot de absolute CO2-uitstoot (zie paragraaf ‘CO2-
normen nieuwe personenwagens’) en geen criteria met betrekking tot energielabels. 

Energielabels en brandstofverbruik (bron: www.energielabel.nl) 

Energielabel 

(Letter & 
kleur) 

 

Zuinigheidscategorie 

 

A (donkergroen) 20% of meer zuiniger dan gemiddeld 

B (groen) 10-20% zuiniger dan gemiddeld 

C (licht groen) 0-10% zuiniger dan gemiddeld 

D (geel) 0-10% minder zuinig dan gemiddeld 

E (licht oranje) 10-20% minder zuinig dan gemiddeld 

F (oranje) 20-30% minder zuinig dan gemiddeld 

G (rood) 30% of meer minder zuinig dan gemiddeld 

Zuinige motoren 

Een zuinige motor heeft een laag brandstofverbruik. Het brandstofverbruik is één op één 
gekoppeld aan de CO2-uitstoot en het energieverbruik van een voertuig9. Een laag 
brandstofverbruik zorgt zo voor een lage CO2-uitstoot en energie-efficiënte voertuigen. Een laag 
brandstofverbruik draagt zo bij aan het beperken van de klimaatverandering en 
energiebesparing. 

Energieverbruik 

Naast de eisen aan de CO2-uitstoot kunnen ook eisen worden gesteld aan het energieverbruik 
van het voertuig. Bij fossiele brandstoffen zijn de CO2-uitstoot en het energieverbruik één-op-
één aan elkaar gerelateerd. Bij biobrandstoffen is dat niet het geval wanneer rekening gehouden 
                                                        
9 De verbranding van een liter benzine levert een CO2 uistoot op van ca 2,39 kg en van een liter diesel ca 2,64 kg. 
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wordt met de CO2-reductie in de keten (well-to-wheel). Met Duurzaam Inkopen wordt de 
aanschaf van brandstofefficiënte voertuigen gestimuleerd door het toepassen van de CO2-criteria 
voor personenwagens (minimumeis 7) of het CO2-plafond (gunningscriterium 1) zonder rekening 
te houden met de CO2-reductie van biobrandstoffen in de keten. Op deze manier wordt 
voorkomen dat brandstofinefficiënte voertuigen die kunnen rijden op biobrandstoffen worden 
aangeschaft. De aanschaf van voertuigen die kunnen rijden op biobrandstoffen wordt 
gestimuleerd door een gunningscriterium dat voertuigen die kunnen het rijden op een duurzame 
brandstof hoger waardeert. Meer hierover staat in de paragraaf ‘Klimaat’. 

Brandstofbesparende opties 

Om het brandstofverbruik binnen het Vraagafhankelijk vervoer te reduceren zijn diverse 
brandstofbesparende maatregelen mogelijk. Onder andere de onderstaande brandstofbesparende 
opties kunnen hiervoor worden toegepast: 

• Brandstofverbruikindicator via bijvoorbeeld een boordcomputer 

• Schakelindicator 

• Bandenspanningsmeter 

• Snelheidsbegrenzer en cruisecontrol 

• Zuinige (automatische) versnellingsbak 

• Zuinige banden 

• Lichtgewicht constructie 

• Aërodynamica 

• Start/stop systeem (backstop) 

• Kleiner materieel 

• Hybride aandrijving 

De eerste vier opties zijn bedoeld om chauffeurs te helpen met zuinig rijgedrag (meer over 
zuinig rijgedrag zie kopje “Zuinig rijgedrag”). Het grootste effect met deze maatregelen wordt 
bereikt door chauffeurs te belonen voor zuinig rijgedrag.  

Met uitzondering van de snelheidsbegrenzer en cruisecontrol10 zijn deze, in het geval niet wordt 
gegund op basis van het CO2-plafond, als minimumeis opgenomen voor alle voertuigen die 
geschikt zijn voor vervoer van meer dan acht personen en die tijdens de contractperiode 
vervangen worden of aanvullend op het reeds bestaande wagenpark worden ingezet. Voor alle 
andere voertuigen zijn deze als gunningscriteria opgenomen. Investeringskosten om de 
voertuigen uit te rusten met benoemde apparatuur zullen zichzelf terugverdienen door de 
brandstofbesparing die zij opleveren.  

De laatste zeven opties hebben betrekking op techniek.  

Het gebruik van een start/stop systeem en een hybride aandrijving zijn voor alle voertuigen die 
geschikt zijn voor het vervoer van meer dan acht personen als gunningscriteria opgenomen in 
het geval er niet wordt gegund op basis van een CO2-plafond. Ook voor de bestaande, niet-
nieuwe personenauto’s is een start/stop systeem en een hybride aandrijving als 
gunningscriterium opgenomen indien niet op CO2-plafond wordt gegund. Investeringskosten om 
de voertuigen uit te rusten met bovenstaande apparatuur zullen zichzelf terugverdienen door de 
brandstofbesparing die zij opleveren. De inzet van zuinige banden, een zuinige (automatische) 
versnellingsbak, een lichtgewicht constructie en een verbeterde aërodynamica zijn niet 
opgenomen als criteria vanwege het geringe marktaanbod en de eisen van de Europese 
aanbestedingsregels (controleerbaarheid en proportionaliteit). De inzet van kleiner materieel is 
opgenomen als aandachtspunt in de voorbereidingsfase. 

                                                        
10 Snelheidsbegrenzing en cruisecontrol zijn niet als minimumeis opgenomen, omdat het veelal om stadsverkeer en korte ritten gaat. 
Snelheidsbegrenzing en cruisecontrol zijn als gunningscriteria opgenomen, die de aanbestedende dienst kan inzetten indien er toch 
sprake is van langere ritten.  

Criteria voor duurzaam inkopen van Vraagafhankelijk vervoer versie 1.6  

Datum publicatie: oktober 2011                                        
17 



 

In bijlage 3 worden de brandstofbesparende opties beknopt toegelicht. 

Inbedding brandstofbesparende opties bij lichte personenvoertuigen in Europese wetgeving 

In verordening 661/2009 zijn voorschriften opgenomen omtrent de uitrusting die 
motorvoertuigen dienen te hebben voor de typegoedkeuring. Enkele zijn gericht op het bereiken 
van brandstofbesparing, zoals voorschriften die opgenomen zijn inzake de maximale 
rolweerstand van banden. Ook dienen vanaf 1 november 2012 alle personenwagens (categorie 
M1) te zijn voorzien van een bandenspanningcontrolesysteem en een schakelindicator. Lidstaten 
mogen geen typegoedkeuring verlenen wanneer personenauto’s hier niet mee zijn uitgerust. 

Zuinig rijgedrag 

Het brandstofgebruik tijdens de gebruiksfase kan worden verminderd door zuinig rijgedrag. 
Zuinig rijden wordt gestimuleerd door middel van het programma Het Nieuwe Rijden (HNR) of 
alternatieve trainingen. Dit zijn trainingen die chauffeurs kunnen volgen, met als beoogd 
resultaat gedragsverandering te bereiken dat moet leiden tot een lager brandstofgebruik.  

De belangrijkste onderdelen van ‘Het Nieuwe Rijden’ zijn: goede bandenspanning; vroeg 
doorschakelen; niet onnodig remmen en gas geven; motor uitzetten bij stilstand; onnodige 
apparatuur uitzetten; etc. Chauffeurs die een training ‘Het Nieuwe Rijden’ hebben gevolgd 
krijgen hiervoor een certificaat. Het CBR heeft de principes van “Het Nieuwe Rijden” per 1 januari 
2008 in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld voor het B-rijbewijs. Dat 
betekent dat iedereen die na die datum het B-rijbewijs heeft gehaald, kennis heeft van ‘Het 
Nieuwe Rijden’. In het rijexamen van het D-rijbewijs zijn de principes van Het Nieuwe Rijden 
vooralsnog niet opgenomen. 

Het effect van zuinig rijden op brandstofreductie is het grootst als chauffeurs worden beloond 
voor zuinig rijgedrag. Het verplicht opleiden van de chauffeurs volgens Het Nieuwe Rijden is 
opgenomen als geschiktheidseis, omdat: 
- de kosten voor de cursus HNR zichzelf zullen terugverdienen door de besparing op de brandstof 
die uit Het Nieuwe Rijden volgt; 
- alle chauffeurs die in het Vraagafhankelijk vervoer rijden reeds bijgeschoold moeten worden; 
de cursus HNR kan hier goed bij aansluiten. 

Klimaatvriendelijke brandstoffen  

De toepassing van alternatieve brandstoffen kan de uitstoot van luchtverontreinigende en 
broeikasgassen verminderen. Zowel door het toepassen van het CO2-plafond als door het 
voorschrijven van CO2-normen voor personenauto’s en hoge Euronormen wordt het gebruik van 
alternatieve brandstoffen/aandrijving gestimuleerd. In deze paragraaf worden de alternatieve 
brandstoffen besproken. Elektrisch rijden is ook een klimaatvriendelijke manier van rijden. Onder 
het kopje ‘schoon’ is elektrisch rijden reeds besproken. 

Er zijn diverse alternatieve brandstoffen. Grofweg kan onderscheid gemaakt worden in twee 
categorieën alternatieve brandstoffen: 

1. gasvormige brandstoffen: aardgas, groen gas en waterstof 

2. biobrandstoffen: bio-ethanol en biodiesel 

Een kennisplatform met veel informatie over rijden op alternatieve brandstoffen en de 
beschikbaarheid van vulpunten is te vinden op www.wikimobi.nl en www.fuelswitch.nl. 

Aardgas, groen gas en waterstof 

Voertuigen die gebruik maken van aardgas, groen gas en waterstof zijn schoner dan de huidige 
dieselvoertuigen. Dit komt doordat op aardgasvoertuigen, net als bij benzinemotoren, een 
driewegkatalysator kan worden toegepast, waardoor de emissies van CO, HC en NOx worden 
gereduceerd tot zeer lage waarden.  

Momenteel wordt een tankinfrastructuur met aardgas (en groen gas) tankstations over 
Nederland uitgerold, waardoor rijden op aardgas in heel Nederland mogelijk wordt. Locaties van 
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vulpunten zijn te vinden op http://www.fuelswitch.nl/index.php?mod=map. Bussen op aardgas 
zijn op grotere schaal leverbaar.  

Voordelen van aardgas zijn de stillere motoren, de lagere luchtverontreinigende emissies ten 
opzichte van diesel en de lagere brandstofkosten door de lage accijns. De voordelen van aardgas 
op het vlak van luchtkwaliteit ten opzichte van dieselmotoren worden echter kleiner, omdat 
dieselmotoren vanwege de aangescherpte Euronormen schoner worden. Aardgas is echter een 
transitiebrandstof: het kan in elke verhouding worden gemengd met het klimaatvriendelijke 
groen gas zonder dat er aanpassingen aan de voertuigen nodig is. Nadelen van aardgas zijn de 
iets hogere aanschafprijs, beperkte/duurdere tankinfrastructuur en kleinere actieradius. 

Groen gas is methaanhoudend gas dat op duurzame wijze wordt geproduceerd uit biomassa. 
Doordat de samenstelling van groen gas gelijk is aan aardgas, kan het in dezelfde voertuigen 
worden gebruikt. Vanwege de biologische oorsprong is de CO2-emissie in de hele keten (inclusief 
winning en transport van de brandstoffen naar het pompstation) echter laag: bezien over de hele 
keten zijn CO2-reducties tot 80% zijn mogelijk. Om de CO2-winst van groen gas te bepalen moet 
dus naar de hele keten (well tot wheel) worden gekeken. Om discussie over de duurzaamheid 
van biobrandstoffen als groen gas te voorkomen heeft de Europese Unie duurzaamheidscriteria 
opgesteld voor alle biobrandstoffen in de Europese Richtlijn ‘hernieuwbare energie 2009/28/EG’. 

Waterstof is een gas dat geproduceerd moet worden. Dit gebeurt onder meer via elektrolyse, een 
proces waarbij water omgezet wordt in waterstof en zuurstof. Hiervoor is elektriciteit nodig 
waardoor de duurzaamheid van waterstof grotendeels afhangt van de duurzaamheid van de 
elektriciteit. Het grote voordeel van waterstof is dat er lokaal geen (luchtverontreinigende) 
emissies plaatsvinden. Daarnaast is het quasi onuitputtelijk: er kan altijd nieuwe waterstof uit 
water worden geproduceerd. Alhoewel veelbelovend, is waterstof op dit moment echter nog geen 
volwaardig alternatief vanwege de hoge aanschafprijs van voertuigen en de kleine actieradius. 
Ook zijn zware voertuigen op waterstof momenteel (affabriek) nog niet leverbaar.  

Bio-ethanol en Biodiesel 

Bio-ethanol en biodiesel zijn beide biobrandstoffen en (voor een groot deel) worden 
geproduceerd uit planten of plantenresten. Bio-ethanol en biodiesel kunnen ook bijgemengd 
worden bij respectievelijk benzine en diesel. In 2010 dient dit percentage 4% te zijn en in 2020 
10%. Doordat biobrandstoffen worden geproduceerd uit kort cyclische organische materialen, 
treedt er een behoorlijke CO2-reductie op. Minus de verliezen in de keten kan de totale CO2-
reductie (well-to-wheel) 30% tot 70% bedragen. De directe uitstoot (tailpipe emissies) ten 
gevolge van de verbranding van biobrandstoffen verschilt niet veel wat betreft CO2-uitstoot ten 
opzichte van de verbranding van benzine en diesel. Om de CO2-winst te bepalen moet naar de 
hele keten (well-to-wheel) worden gekeken. De duurzaamheid van biobrandstoffen is een 
belangrijk onderwerp. Meer hierover staat in de paragraaf ‘Duurzaamheid biobrandstoffen’. 

Bio-ethanol is op dit moment vooral een alternatief voor personenwagens: zware voertuigen op 
bio-ethanol zijn bij ter perse gaan van dit document slechts beperkt leverbaar. Op de websites 
www.fuelswitch.nl, www.wikimobi.nl en www.biotanken.nl staat actuele informatie over aanbod, 
vulpunten en ontwikkelingen. Om dieselmotoren geschikt te maken voor ethanol zijn flinke 
aanpassingen aan de motor nodig, en/of toevoegen van een ingnition improver aan de brandstof. 

Pure biodiesel is minder goed verkrijgbaar in Nederland. In andere landen, zoals Duitsland, is 
pure biodiesel wel op grote schaal verkrijgbaar11. Vervoerders hebben over het algemeen echter 
eigen vulpunten en zijn derhalve niet afhankelijk van de openbare pompinfrastructuur. 
Voertuigen kunnen rijden op 100% biodiesel (B100) of op reguliere diesel waaraan bijvoorbeeld 
20% biodiesel is toegevoegd (B20). Bij de verbranding van biodiesel komt minder fijnstof, maar 
meer NOx vrij. Voertuigen die op 100% biodiesel willen opereren, moeten daarvoor affabriek 
geschikt voor gemaakt zijn of achteraf worden omgebouwd. Op dit moment zijn er in Nederland 
nauwelijks affabriek personenwagens verkrijgbaar, die geschikt zijn om te rijden op pure 

                                                        
11 Doordat er geen accijns werd geheven op biodiesel tot de zomer van 2007, was daar in Duitsland grote vraag 
naar. Inmiddels wordt dit stapsgewijs afgebouwd tot de prijzen in 2012 op hetzelfde niveau komen als reguliere 
diesel. Biodiesel is bij circa 10% van de tankstations leverbaar en de meeste in Duitsland gebouwde 
dieselvoertuigen worden geschikt gemaakt voor rijden op biodiesel. 
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biodiesel. Biodiesel in de vorm van hydrotreated vegetable oils (HVO) vergt geen aanpassingen 
aan het voertuig en zijn motor en vormt derhalve een kansrijke optie in de toekomst. Op de 
websites www.fuelswitch.nl, www.wikimobi.nl en www.biotanken.nl staat actuele informatie over 
aanbod, vulpunten en ontwikkelingen. 

Duurzaamheid biobrandstoffen 

Niet altijd zijn biobrandstoffen zoals bio-ethanol, biodiesel of groen gas duurzaam. De biomassa 
die nodig is voor biobrandstoffen kan soms ten koste gaan van oerwoud of landbouwgrond. Dat 
is niet de bedoeling. Ook mag er geen biodiversiteit verloren gaan bij de teelt van biomassa en 
productie van biobrandstoffen. In de EU-richtlijn 2009/28/EG staan duurzaamheidscriteria voor 
biobrandstoffen en vloeibare biomassa. Om aan te tonen dat de biobrandstof duurzaam is, kan 
worden gekeken of deze voldoet aan de eisen van de NTA 8080 norm 12. De NTA 8080 toetst op 
zes thema’s (broeikasgasemissies, concurrentie met voedsel of andere toepassingen, 
biodiversiteit, milieu, welvaart en welzijn) of biomassa ingezet voor energiedoeleinden voldoet 
aan de duurzaamheidseisen. De regels om te kunnen worden gecertificeerd tegen de eisen uit de 
NTA 8080 worden vastgelegd in de NTA 8081 13. Door het voorschrijven van een CO2-plafond 
en/of hoge Euronormen wordt het gebruik van alternatieve brandstoffen gestimuleerd. Er is voor 
gekozen om, indien geen CO2-plafond wordt toegepast, voor alle voertuigen, een 
gunningscriterium op te nemen met betrekking tot alternatieve brandstoffen, die voldoen aan de 
eisen van de NTA 8080 norm. 

 
Geluid 
Geluidsoverlast door voertuigen ontstaat als gevolg van motorgeluid, contactgeluid van de 
banden op de weg en geluid tijdens laden en lossen. Bij lagere snelheden is meestal het 
motorgeluid dominant, in het bijzonder bij remmen en optrekken, en bij hogere snelheden (vanaf 
ca 70 km/h) het contactgeluid van de banden op de weg. Laden en lossen is voor deze groep 
niet relevant. 

Motorgeluid 

Het stiller maken van de motor (en uitlaat) heeft vooral zin bij lage snelheden, tot 50 km/uur. Bij 
zware voertuigen speelt het motorgeluid tot ca 70-80 km/h een dominante rol. Via 
typekeuringseisen in enkele richtlijnen (o.a. 70/157/EEG, 92/97/EEG en 2007/34/EG) is daar in 
EU-verband het een en ander aan gedaan. Zo zijn de maximale waarden aangescherpt van 89 
dB(A) in 1970 tot 78 dB(A) in 1992 voor bussen met een motorvermogen < 200 pk en van 91 
dB(A) naar 80 dB(A) voor bussen met een motorvermogen > 200 pk. De inzet van elektrische of 
aardgas voertuigen bieden een goede optie om geluidshinder te beperken, omdat elektrisch 
rijden en rijden op aardgas stiller is dan rijden op diesel. Rijden met elektrische aandrijving is 
reeds besproken onder het kopje ‘schoon’. Rijden op aardgas is onder het kopje 
‘klimaatvriendelijk’ besproken. Bij geluidsoverlast kan de aanbestedende partij onderzoeken of 
het stimuleren van aardgas- of elektrische voertuigen in het leerlingenvervoer en gym-
/zwemvervoer leidt tot geluidreductie 

Contactgeluid banden 

Met behulp van stillere banden wordt de geluidsoverlast tijdens het rijden teruggedrongen. Bij 
een band gaat het niet alleen om de rijeigenschappen van het voertuig, maar in de eerste plaats 
om de persoonlijke veiligheid. De keuze van een band is altijd een compromis tussen de 
eigenschappen voor grip op een nat wegdek, rolweerstand en geluid. Meer hierover staat in 
bijlage 3 ‘Brandstofbesparende opties’. 

                                                        
12 De NTA 8080 is een uitwerking van de duurzaamheidscriteria zoals vastgesteld door de projectgroep "Duurzame 
productie van biomassa" onder voorzitterschap van Jacqueline Cramer en die zijn opgenomen in het eindrapport 
"Toetsingskader voor duurzame biomassa". 
13 Het certificatieschema is door middel van pilots gevalideerd en aangepast alvorens het is vastgesteld. Het 
schema is voor acceptatie aangeboden bij de Raad van Accreditatie. Na acceptatie door de Raad van Accreditatie 
wordt de NTA 8081 gepubliceerd. Het certificatieschema wordt ook aangeboden aan de Europese Commissie en de 
Nederlandse overheid voor erkenning als een van de vrijwillige schema's om aan te tonen aan de Europese richtlijn 
ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen (2009/28/EC). 
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Het reduceren van geluid door voertuigen is een maatregel die slechts in internationaal kader 
kan worden ingevoerd, veel tijd vergt en wellicht veel kosten met zich meebrengt. Daarom 
worden geen minimumeisen of gunningscriteria omtrent geluid opgesteld in het kader van 
duurzaam inkopen. 

Wel zal de aanbestedende partij moeten onderzoeken of er lokale pgebieden met geluidsoverlast 
voorkomen. De concessieverlener zal in het programma van eisen geluidsoverlastreducerende 
criteria moeten meenemen in de gebieden waar de geluidgrens overschreden dreigt te worden.  

 
Overige duurzaamheidsaspecten 

Milieumanagement 

De milieu-impact van de bedrijfsvoering van vervoersbedrijven varieert afhankelijk van 
bedrijfsomvang, type en omvang van kantoren en aantal vervoersbewegingen en verschillende 
modaliteiten. 

De milieueffecten van Vraagafhankelijk vervoer hebben met name betrekking op de bijdrage aan 
luchtkwaliteit en klimaatverandering.  

Het milieumanagementsysteem van een onderneming geeft een werkwijze aan voor het 
milieubeheer door alle afdelingen van de onderneming. Het milieumanagementsysteem behelst 
de milieuaspecten die de onderneming direct controleert en waarop zij invloed heeft.  

Welke milieuaspecten het meest relevant zijn, is afhankelijk van omvang en werkwijze van het 
transportbedrijf. Elk milieumanagementsysteem zal in ieder geval de aan de opdracht 
gerelateerde milieuaspecten moeten behandelen. 

Het milieumanagementsysteem van een vervoersbedrijf zou de volgende milieuaspecten kunnen 
omvatten: 

• Energiegebruik gebouwen; 

• Mobiliteit (zowel van medewerkers, als ten behoeve van transportdiensten); 

• Veiligheid (schade, ongevallen); 

• Papier- en materiaalgebruik; 

• Naleving milieuwetgeving; etc. 

Er is onderzocht of er ten aanzien van leveranciers criteria (geschiktheidseisen) geformuleerd 
kunnen worden gericht op het beheersen en verminderen van milieueffecten van de 
bedrijfsvoering. Echter, omdat de duurzaamheidswinst van deze criteria niet gegarandeerd is en 
ze bovendien relatief veel administratieve lasten opleveren zijn voor deze onderwerpen geen 
criteria geformuleerd. 

Cradle-to-Cradle 
Het ‘Triple-P’ concept (People, Planet, Profit) is een breed en richtinggevend denkkader voor de 
duurzame ontwikkeling in de samenleving. Recent is er bovendien veel aandacht ontstaan voor 
het ‘Cradle-to-Cradle’ concept. Dit concept zet een uitdagend toekomstbeeld neer, namelijk een 
menselijke samenleving die een positieve invloed heeft op het ecosysteem. Het accent verschuift 
daarbij van eco-efficiënt (minimaliseren van het ongewenste) naar eco-effectief (optimaliseren 
van wenselijke). Producten en productiesystemen worden zodanig ontworpen dat ze een nuttige 
functie vervullen, ook na afloop van het gebruik. Kortom een duurzame kringloopsamenleving 
waarin materialen telkens hoogwaardig terugkeren in de technosfeer of biosfeer. Een dergelijke 
benadering daagt uit tot creativiteit en innovatie. Via Duurzaam Inkopen wil de overheid 
ontwikkelingen die toewerken naar deze duurzame kringloopsamenleving stimuleren. Meer 
informatie over hoe de overheid via Duurzaam Inkopen het Cradle-to-Cradle-concept kan 
stimuleren staat in de brochure die te downloaden is op de website van PIANOo. 
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2.2.2  Sociale aspecten 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam Inkopen is het 
sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten en daarom niet in dit 
productgroepspecifieke document opgenomen, zie de website van PIANOo. De afspraken over 
toepassing van deze instrumenten verschillen per overheidssector. 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en mensenrechten in de 
internationale productieketen zijn sociale voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing 
bij aanbestedingen boven de Europese drempelwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten opgesteld.  

• Verantwoordelijk marktgedrag kan worden bevorderd door als overheden en 
marktpartijen ieder voor zich de goede intenties vast te leggen. Voor de 
schoonmaakbranche is hiervoor medio 2011 een code ontwikkeld, die als inspiratiebron 
kan dienen en waarvoor verbreding naar andere sectoren wordt onderzocht.  

 
Er zijn nog andere sociale elementen denkbaar binnen Duurzaam Inkopen. Daarvoor zijn 
momenteel geen landelijke instrumenten beschikbaar. 
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3 Duurzaamheid in het inkoopproces 

De criteria in dit document zijn verdeeld over de verschillende stappen in het inkoopproces. Meer 
informatie over de stappen in het inkoopproces en de manier waarop duurzaamheid daarin kan 
worden meegenomen, vindt u op de website van PIANOo. Het is aan te bevelen deze informatie 
te bekijken voordat u met de criteria voor deze productgroep aan de slag gaat. 

3.1  Voorbereidingsfase (aandachtspunten) 

Elke inkoop of aanbesteding begint met het inventariseren van de behoefte van de (interne) 
klant. Duurzaamheid kan in deze fase meegenomen worden door te onderzoeken of de aanschaf 
noodzakelijk is en of er een duurzamere oplossing is voor de inkoopbehoefte. Voor de inkoop van 
de productgroep Vraagafhankelijk vervoer zijn de volgende aandachtspunten geformuleerd: 

- Maak een analyse of binnen het concessiegebied de luchtkwaliteit- en/of geluidsnormen worden 
overschreden. Scherp bij overschrijdingen de minimumeisen aan met luchtkwaliteit- en/of 
geluidreducerende criteria; 

- Breng de veranderlijkheid van het concessiegebied in kaart. Indien de huidige vervoerder de 
afgelopen jaren een stabiel aantal reizigers vervoerde, moet overwogen worden of het CO2-
plafond gehanteerd wordt als criterium bij de aanbesteding. Hierbij moet rekening gehouden met 
de proportionaliteit. 

- Onderzoek de aanwezigheid van een (toekomstige) infrastructuur voor alternatieve 
brandstoffen en neem indien mogelijk criteria op met betrekking tot alternatieve brandstoffen. 

- Stimuleer vervoerders om waar mogelijk kleiner materieel in te zetten, zonder extra voertuigen 
in te zetten. Kleiner materieel verbruikt minder brandstof.  

Voldoende weging van de duurzaamheidscriteria 

Met weegfactoren kunnen inkopers aangeven hoe inschrijvers op de gunningscriteria kunnen 
scoren. Deze weegfactoren zijn alleen van toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op 
Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI). Het is van belang voldoende gewicht toe te 
kennen aan het criterium duurzaamheid, om er zeker van te zijn dat het onderdeel 
duurzaamheid in de gunning effect heeft. Uit de praktijk blijkt dat bij de aanbesteding van 
vraagafhankelijk vervoer aan het onderdeel duurzaamheid in veel gevallen een gewicht van 
minimaal 20% moet worden toegekend, wil het in de gunning enig effect hebben. 

3.2  Specificatiefase (criteria) 

In de specificatiefase wordt de behoefte van de (interne) klant vertaald in een 
aanbestedingsdocument. In deze fase worden geformuleerd: 

• Criteria voor de kwalificatie van leveranciers. Dit kunnen uitsluitingsgronden en 
geschiktheidseisen zijn, ofwel eisen aan de leverancier en in een niet-openbare 
aanbesteding eventueel ook selectiecriteria, ofwel wensen ten aanzien van de leverancier. 

• Een beschrijving van de minimumeisen die ten aanzien van levering, dienst of werk gesteld 
worden (het Programma van Eisen). 

• Gunningscriteria, ofwel wensen voor levering, dienst of werk. Deze zijn alleen van 
toepassing als gekozen wordt voor het gunnen op Economisch Meest Voordelige 
Inschrijving. 

• Het contract met daarin contractbepalingen. 

De criteria in dit document zijn opgesteld om de inkoper te ondersteunen bij het duurzaam 
inkopen van Vraagafhankelijk vervoer. De criteria zijn juridisch getoetst. Elke inkoop en 
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aanbesteding is echter maatwerk. Het opstellen van een aanbestedingsdocument blijft dan ook 
de verantwoordelijkheid van de inkoper.  

3.2.1  Kwalificatie van leveranciers 

Geschiktheidseis 
 

Zuinig rijgedrag chauffeurs 

Geschiktheidseis 

nr. 1 

Alle chauffeurs, die ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zullen 
worden ingezet, hebben een training gevolgd van “Het Nieuwe rijden” of een 
daarmee ten minste gelijkwaardige training.   

Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om certificaten van Het Nieuwe Rijden te overleggen (met daarop de 
datum van het behalen van het certificaat) van de gedurende de 
contractperiode in te zetten chauffeurs.  

3.2.2  Programma van eisen 

Minimumeisen  

Fasering Euro-normen bestaande (niet-nieuwe), lichte voertuigen 

Minimumeis 

nr. 1 

Indien en voor zover de concessiehouder voor de uitvoering van de opdracht 
voertuigen lichter dan of gelijk aan 3500 kg inzet die bij aanvang van de 
concessieperiode niet nieuw zijn, voldoen die voertuigen aan Euronorm 

(bij aanvang concessie tussen 1-1-2011 en 1-1-2013): [Euro 4] of [Euro IV] 

(bij aanvang concessie tussen 1-1-2013 en 1-1-2018): [Euro 5] of [Euro V of 
EEV] 

(bij aanvang concessie vanaf 1-1-2018): [Euro 6] of [Euro VI] 

Toelichting 

voor inkoper 

In de praktijk is het mogelijk dat een zwaarder taxibusje met een bruto 
gewicht van maximaal 3500 kg een typegoedkeuring heeft op basis van de 
emissieregelgeving voor zware voertuigen in plaats van een typegoedkeuring 
op basis van de emissieregelgeving voor lichte voertuigen. Deze taxibusjes 
moeten voldoen aan de Euro IV, Euro V, EEV respectievelijk Euro VI-norm. 

Taxibusjes met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg worden geregistreerd 
als zwaar voertuig (bus). 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere 
de Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

 

 

 

 

Criteria voor duurzaam inkopen van Vraagafhankelijk vervoer versie 1.6  

Datum publicatie: oktober 2011                                        
24 



 

Roetfilter Euro 4 voertuigen 

Minimumeis 

nr. 2 

(dit criterium is uitsluitend van toepassing voor concessies met een 
aanvangsdatum tot 1-1-2013) 

Indien voor de uitvoering van de opdracht Euro 4 dieselvoertuigen lichter dan 
of gelijk aan 3500 kg worden ingezet, beschikken deze over de volgende 
voorziening voor beperking van emissie van fijnstof:  

• Roetfilter affabriek.  

Toelichting 

voor inkoper 

Dit criterium kan uitsluitend gebruikt worden bij concessies met een 
aanvangsdatum voor 1-1-2013. Bij een concessie met een ingangsdatum 
vanaf 1-1-2013 geldt namelijk Euronorm 5 als minimumeis (zie minimumeis 
1). Vanwege de aanscherping van de Euronorm (van Euro 4 naar Euro 5) 
wordt de uitstoot van fijn stof gelimiteerd tot 5 mg/km en kan het 
aanvullende criterium voor een roetfilter affabriek vervallen. 

Een roetfilter kan bij personen- of bedrijfsauto's met een dieselmotor al 
tijdens het fabricageproces (ook wel 'affabriek' genoemd) van de auto 
worden ingebouwd. Voor de vermelding ‘affabriek roetfilter’ is het fysiek 
aanwezig zijn van een roetfilter echter niet bepalend. Dit is de roetuitstoot 
van het voertuig. Als deze uitstoot niet hoger is dan 0,005 gram/km krijgt 
het voertuig de vermelding ‘affabriek roetfilter’. Er zijn ook voertuigen die 
wel een affabriek roetfilter hebben, maar daarmee toch nog meer dan 0,005 
gram/km roetdeeltjes uitstoten. De RDW registreert voor deze voertuigen 
dan geen 'Affabriek', maar ‘Nee’. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een overzicht van de voor de uitvoering van de opdracht in te 
zetten voertuigen met merknaam en type, alsmede merknaam en type van 
de affabriek roetfilter. De aangeleverde lijst kan vergeleken worden met de 
actuele lijst met voertuiggegevens op https://ovi.rdw.nl/. 

 

Fasering Euro-normen bestaande (niet-nieuwe), zware voertuigen 

Minimumeis 

nr. 3 

Indien en voor zover voor de uitvoering van de opdracht voertuigen zwaarder 
dan 3500 kg die bij aanvang van de concessieperiode niet nieuw zijn, 
voldoen deze tenminste aan Euronorm:  

(in gebieden waar geen luchtkwaliteitsproblemen zijn: bij aanvang concessie 
tussen 1-1-2011  en 1-1-2012): [Euro III met roetfilter] 

(bij aanvang concessie tussen 1-1-2011 en 1-1-2018): [Euro IV] 

(bij aanvang concessie tussen 1-1-2018 en 1-1-2023): [Euro V of EEV] 

(bij aanvang concessie na 1-1-2023): [Euro VI] 

 
Zie voor toelichting van de Euronormen en de EEV-norm bijlage 2. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bij het ter perse gaan van dit document is het aanbod van Euro VI 
voertuigen die voldoen aan het bovengenoemde criterium nog zeer beperkt. 
De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
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uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere 
de Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

 

Fasering Euro-normen vervangende, lichte voertuigen 

Minimumeis 

nr. 4 

Indien de opdrachtnemer gedurende de opdrachtperiode de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen lichter dan of gelijk aan 
3500 kg vervangt of voertuigen inzet aanvullend op het reeds bestaande 
wagenpark, voldoen deze voertuigen tenminste aan Euronorm: 

(tot 1-9-2014): [Euro 5] of [Euro V of EEV] 

(vanaf 1-9-2014): [Euro 6] of Euro VI 

 
Zie voor toelichting van de Euronormen en de EEV-norm bijlage 2. 

Toelichting 

voor inkoper 

In de praktijk is het mogelijk dat een zwaarder taxibusje met een bruto 
gewicht van maximaal 3500 kg een typegoedkeuring heeft op basis van de 
emissieregelgeving voor zware voertuigen in plaats van een typegoedkeuring 
op basis van de emissieregelgeving voor lichte voertuigen. Deze taxibusjes 
moeten tot 1-9-2014 voldoen aan Eurov V of EEV en vanaf 1-9-2014 aan 
Euro VI. 

Taxibusjes met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg worden geregistreerd 
als zwaar voertuig (bus). 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering, bijvoorbeeld door het opvragen van 
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van 
de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de Euronorm 
en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

  

Fasering Euro-normen vervangende, zware voertuigen 

Minimumeis 

nr. 5 

Indien de opdrachtnemer gedurende de opdrachtperiode de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen zwaarder dan 3500 kg 
vervangt of voertuigen inzet aanvullend op het reeds bestaande wagenpark, 
voldoen deze voertuigen tenminste aan Euronorm:  

(tot 1-1-2014): [Euro V of EEV] 

(vanaf 1-1-2014): [Euro VI] 

Zie voor toelichting van de Euronormen en de EEV-norm bijlage 2. 

Toelichting 

voor inkoper 

Bij het ter perse gaan van dit document is het aanbod van Euro VI 
voertuigen die voldoen aan het bovengenoemde criterium nog zeer beperkt. 
De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering, bijvoorbeeld door het opvragen van 
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van 
de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de Euronorm 
en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 
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CO2-uitstoot vervangende personenauto’s 

Minimumeis 

nr. 6 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten personenwagens met 
maximaal vijf zitplaatsen, die van de bestuurder niet meegerekend die 
gedurende de opdrachtperiode vervangen worden of aanvullend op het reeds 
bestaande wagenpark worden ingezet hebben op het moment van afleveren 
een CO2-emissie (g/km) niet hoger dan: 

C x [130 + 0,0457 x (massa voertuig – 1372)] 

Waarbij: 
- massa voertuig = massa rijklaar 
- C = correctiefactor afhankelijk van brandstof en jaar van aflevering 

 

Correctiefactor (C) per brandstof/aandrijving 
Jaar van aflevering 

Diesel Overig 

2011 1 1,10 

2012 0,97 1,05 

Vanaf 2013 tot 2016 0,94 1  

Toelichting 

voor inkoper 

Voor taxibusjes (met vijf tot zitplaatsen die van de bestuurder niet 
meegerekend) geldt een andere formule dan voor personenauto’s (zie 
minimumeis 7). 

De massa rijklaar van een voertuig is gelijk aan het leeggewicht plus 100 kg. 

De formule in dit criterium is gebaseerd op de formule in bijlage 1 van 
verordening 443/2009 om de specifieke CO2-emissies van nieuwe 
personenauto’s te berekenen. Voor de periode vanaf 2016 wordt de waarde 
1372 die nu is opgenomen in de formule nog vastgesteld door de Europese 
Commissie. De formule in deze minimumeis is daarom van toepassing tot 
2016 en kan voor de periode daarna vastgesteld worden zodra er meer 
informatie beschikbaar is. 

Voor de te berekenen maximale CO2-uitstoot wordt onderscheid gemaakt 
tussen personenauto’s met een dieselmotor en overige personenauto’s. 
Onder de categorie overige personenauto’s worden alle personenauto’s 
verstaan die kunnen rijden op andere brandstoffen dan diesel (zoals benzine, 
LPG, aardgas, bio-ethanol en biodiesel) en personenauto’s die beschikken 
over een alternatieve aandrijving (zoals elektrisch). Dit onderscheid wordt 
gemaakt, omdat uit marktonderzoek blijkt dat er een relatief groot aanbod is 
van zuinige personenauto’s met dieselmotor ten opzichte van personenauto’s 
die rijden op andere brandstoffen of zijn uitgerust met een alternatieve 
aandrijving. Personenauto’s met dieselmotor scoren weliswaar goed op CO2-
uitstoot, maar minder op de uitstoot van luchtverontreinigende emissies. Om 
hiermee rekening te houden is de CO2-eis voor personenauto’s met 
dieselmotor strenger. 

Voor bepaalde voertuigklassen is het aanbod van voertuigen die voldoen aan 
het bovengenoemde criterium nog beperkt. De aanbestedende dienst dient in 
dat geval van tevoren onderzoek te doen naar de beschikbaarheid. Het gaat 
om de voertuigklassen F (Top klasse) H (Supersportauto), I (Buiten-
categorie), K (MPV) en M (Grote terreinauto). 

Het gaat in dit criterium om de directe CO2-uitstoot (tailpipe emissies) en 
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niet om de CO2-uitstoot bezien over de hele keten (well-to-wheel emissies). 

Bij elektrisch rijden is geen sprake van directe CO2-uitstoot. Wel ontstaat 
CO2-uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. Deze dient meegenomen te 
worden. De CO2-emissie van een elektrisch voertuig kan worden berekend 
door het kWh-verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-
emissie per kWh. De CO2-emissie per kWh gebaseerd op de Nederlandse 
elektriciteitsmix van groen en grijs bedraagt 0,405 kg CO2 per kWh 14. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering. De opgegeven CO2-uitstoot (g/km) van 
de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen kan eventueel 
vergeleken worden met de waarden die in het actuele 
Brandstofverbruiksboekje staan. Het Brandstofverbruiksboekje wordt 
uitgegeven door de RDW, zie 
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/Pages/Brandstofverbruiksboekjesdownl
oaden.aspx. 

 

CO2-uitstoot vervangende taxibusjes 

Minimumeis 

nr. 7 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten taxibusjes met zes tot 
acht zitplaatsen die van de bestuurder niet meegerekend die gedurende de 
contractperiode vervangen worden of aanvullend op het reeds bestaande 
wagenpark worden ingezet, hebben op het moment van afleveren een CO2-
emissie (g/km) niet hoger dan: 

    in 2011 en 2012:   1,15 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1706)] 

in 2013:             1,05 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1706)] 

vanaf 2014 tot 2018:   1,00 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1706)] 

waarbij de massa van het voertuig de massa rijklaar is  

Toelichting 

voor inkoper 

Voor personenauto’s (met maximaal vijf zitplaatsen die van de bestuurder 
niet meegerekend) geldt een andere formule dan voor taxibusjes (zie 
minimumeis 6). 

De massa rijklaar van een voertuig is gelijk aan het leeggewicht plus 100 kg. 

De formule in dit criterium is gebaseerd op de formule in bijlage 1 van 
verordening 510/2011 om de specifieke CO2-emissies van nieuwe taxibusjes 
te berekenen. Voor de periode vanaf 2018 wordt de waarde 1706 die nu is 
opgenomen in de formule nog vastgesteld door de Europese Commissie. De 
formules in deze minimumeis zijn daarom van toepassing tot 2018 en 
kunnen voor de periode daarna vastgesteld worden zodra er meer informatie 
beschikbaar is. 

Het gaat in dit criterium om de directe CO2-uitstoot (tailpipe emissies) en 
niet om de CO2-uitstoot bezien over de hele keten (well-to-wheel emissies). 

Bij elektrisch rijden is geen sprake van directe CO2-uitstoot. Wel ontstaat 
CO2-uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. Deze dient meegenomen te 
worden. De CO2-emissie van een elektrisch voertuig kan worden berekend 
door het kWh-verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-

                                                        
14 Bron: IEA, 2009. CO2-emissions from fuel combustion. Highlights. Edition 2009.  
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emissie per kWh. De CO2-emissie per kWh gebaseerd op de Nederlandse 
elektriciteitsmix van groen en grijs bedraagt 0,405 kg CO2 per kWh 15. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering. De opgegeven CO2-uitstoot (g/km) van 
de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen kan eventueel 
vergeleken worden met de waarden die in het actuele 
Brandstofverbruiksboekje staan. Het Brandstofverbruiksboekje wordt 
uitgegeven door de RDW, zie 
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/Pages/Brandstofverbruiksboekjesdownl
oaden.aspx. 

 

Brandstofbesparende maatregelen vervangende voertuigen meer dan 8 personen (indien geen 
CO2-plafond) 

Minimumeis 

nr. 8 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

De voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen bestemd voor 
het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, die van de 
bestuurder niet meegerekend, die vervangen worden of die aanvullend op 
het reeds bestaande wagenpark worden ingezet beschikken over de 
onderstaande brandstofbesparende voorzieningen: 

• Brandstofverbruikindicator via een boordcomputer of 
signaleringssysteem 

• Bandenspanningsmeter 

Toelichting 

voor inkoper 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering, bijvoorbeeld door het opvragen van 
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering van 
de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de aanwezig 
brandstofbesparende opties per type voertuig af te leiden. 

 

CO2-emissieplafond 

Minimumeis 

nr. 9 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond wordt toegepast: 

De voor de concessie ingezette voertuigen mogen gedurende de 
concessieperiode op jaarbasis gezamenlijk niet meer CO2-uitstoten dan [YY] 
ton CO2.  

Toelichting 

voor inkoper 

Deze eis komt neer op het vaststellen van een CO2-emissieplafond voor deze 
concessie. Het CO2-emissieplafond kan worden bepaald door het omrekenen 
van het totale voor deze concessie verwachte brandstofverbruik (opgesplitst 
naar type brandstof) naar CO2-emissie met behulp van onderstaande 
kentallen: 

 
Diesel: 2,690 gram/liter 
Aardgas: 1,778 gram/Nm3 (aardgas Slochteren, laagcalorisch) 
Biobrandstoffen: 0 gram/liter* 
 

                                                                                                                                                                                   
15 Bron: IEA, 2009. CO2-emissions from fuel combustion. Highlights. Edition 2009.  
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*Dit zover deze biobrandstoffen geproduceerd zijn volgens de eisen van NTA 8080. 
 
Indien de concessie vergelijkbaar is met de huidige concessie kunt u die als 
referentie gebruiken en updaten wegens beschikbaarheid van nieuwe 
technieken e.d. Indien gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik in 
de huidige concessie niet achterhaald kunnen worden, kan CO2-emissie 
bepaald worden op basis van het aantal buskilometers, bustype en 
energieverbruik per bustype in de huidige concessie. De CO2-uitstoot per 
kilometer per bus kan ook verkregen worden uit de test ‘STANDARDISED 
ON-ROAD TEST CYCLES’ (SORT) van de International Association of Public 
Transport (UITP). 

3.2.3  Gunningscriteria 

Gunningscriteria 

CO2-emissieplafond 

Gunningscriterium  

nr. 1 

Naarmate de voor de concessie ingezette voertuigen gedurende de 
concessieperiode op jaarbasis gezamenlijk minder CO2 uitstoten dan 
vastgesteld in het CO2-emissieplafond, wordt dit onderdeel hoger 
gewaardeerd. 

Het CO2-emissieplafond bedraagt nu [YY] ton CO2. 

Toelichting 

voor inkoper 

Of het CO2-plafond wordt bereikt, wordt bepaald door: 

Stap 1) te analyseren hoe hoog de CO2-uitstoot in de huidige concessie is. 
Analyseren van de CO2-uitstoot in de huidige concessie door omrekenen 
van totale brandstofverbruik (opgesplitst naar type brandstof) naar CO2-
emissie met behulp van onderstaande kentallen: 
 
Diesel: 2,690 gram/liter 
Aardgas: 1,778 gram/Nm3 (aardgas Slochteren, laagcalorisch) 
Aardgas: 1,960 gram/Nm3 (aardgas hoogcalorisch) 
Biobrandstoffen: 0 gram/liter* 
 
*Dit zover deze biobrandstoffen geproduceerd zijn volgens de eisen van NTA 8080. 
 
Indien de concessie vergelijkbaar is met de huidige concessie kunt u die als 
referentie gebruiken en updaten wegens beschikbaarheid van nieuwe 
technieken e.d. Indien gegevens met betrekking tot het brandstofverbruik 
in de huidige concessie niet achterhaald kunnen worden, kan CO2-emissie 
bepaald worden op basis van het aantal voertuigkilometers, voertuigtype 
en energieverbruik per voertuigtype in de huidige concessie. Voor bussen 
kan de CO2-uitstoot per kilometer ook verkregen worden uit de test 
‘STANDARDISED ON-ROAD TEST CYCLES’ (SORT) van de International 
Association of Public Transport (UITP). 
 
Stap 2) een kosten-batenanalyse te maken van verschillende 
reductiescenario’s; 

Stap 3) door de regionale doelstellingen op het gebied van CO2-reductie in 
kaart te brengen; 

Stap 4) door de potentiële reductie geanalyseerd in stap 2 af te trekken 
van de referentiesituatie uit stap 1 en eventueel aan te scherpen aan de 
hand van de regionale doelstellingen uit stap 3. 

Criteria voor duurzaam inkopen van Vraagafhankelijk vervoer versie 1.6  

Datum publicatie: oktober 2011                                        
30 



 

Stap 5) eventueel bepalen van fasering in toepassing van het plafond; 

Stap 6) Bepalen bonus-malussysteem bepalen voor het geval de 
concessiehouder het plafond niet haalt (malus) of juist extra zuinig is 
geweest (bonus). 

 

CO2-uitstoot vervangende personenauto’s 

Gunningscriterium 

nr. 2 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien tijdens de contactperiode personenauto’s worden vervangen of 
aanvullend op het reeds bestaande wagenpark worden ingezet (categorie 
M1 met maximaal vijf zitplaatsen die van de bestuurder niet meegerekend) 
die minder CO2 uitstoten dan de maximale CO2-emissie (g/km) berekend 
op basis van de onderstaande formule, wordt dit onderdeel van de 
inschrijving volgens de onderstaande tabel gewaardeerd. 

Formule maximale CO2-emissie (g/km) op het moment van afleveren: 

C x [130 + 0,0457 x (massa voertuig – 1372)] 

Waarbij: 
- massa voertuig = massa rijklaar 
- C = correctiefactor afhankelijk van brandstof en jaar van aflevering 

 

Correctiefactor (C) per brandstof/aandrijving 
Jaar van aflevering 

Diesel Overig 

2011 1,00 1,10 

2012 0,97 1,05 

Vanaf 2013 tot 2016 0,94 1,00 
 
 

Percentage minder CO2-uitstoot  Waardering 

tot 10% [XX] 

10% tot 20% [XX] 

20% tot 30% [XX] 

30% tot 40% [XX] 

40% tot 50% [XX] 

Meer dan 50% [XX]  

Toelichting 

voor inkoper 

Voor taxibusjes (met zes tot acht zitplaatsen die van de bestuurder niet 
meegerekend) geldt een andere formule dan voor personenwagens (zie 
gunningscriterium 3). 

De massa rijklaar van een voertuig is gelijk aan het leeggewicht plus 100 
kg. 

De formule in dit criterium is gebaseerd op de formule in bijlage 1 van 
verordening 443/2009 om de specifieke CO2-emissies van nieuwe 
personenauto’s te berekenen. Voor de periode vanaf 2016 wordt de waarde 
1372 die nu is opgenomen in de formule nog vastgesteld door de Europese 
Commissie. De formule in dit gunningscriterium is daarom van toepassing 
tot 2016 en kan voor de periode daarna vastgesteld worden zodra er meer 
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informatie beschikbaar is. 

Voor de te berekenen maximale CO2-uitstoot wordt onderscheid gemaakt 
tussen personenauto’s met een dieselmotor en overige personenauto’s. 
Onder de categorie overige personenauto’s worden alle personenauto’s 
verstaan die kunnen rijden op andere brandstoffen dan diesel (zoals 
benzine, LPG, aardgas, bio-ethanol en biodiesel) en personenauto’s die 
beschikken over een alternatieve aandrijving (zoals elektrisch). Dit 
onderscheid wordt gemaakt, omdat uit marktonderzoek blijkt dat er een 
relatief groot aanbod is van zuinige personenauto’s met dieselmotor ten 
opzichte van personenauto’s die rijden op andere brandstoffen of zijn 
uitgerust met een alternatieve aandrijving. Personenauto’s met 
dieselmotor scoren weliswaar goed op CO2-uitstoot, maar minder op de 
uitstoot van luchtverontreinigende emissies. Om hiermee rekening te 
houden is de CO2-eis voor personenauto’s met dieselmotor strenger. 

Voor bepaalde voertuigklassen is het aanbod van voertuigen die voldoen 
aan het bovengenoemde criterium nog beperkt. De aanbestedende dienst 
dient in dat geval van tevoren onderzoek te doen naar de beschikbaarheid. 
Het gaat om de voertuigklassen F (Top klasse) H (Supersportauto), I 
(Buitencategorie), K (MPV) en M (Grote terreinauto). 

Het gaat in dit criterium om de directe CO2-uitstoot (tailpipe emissies) en 
niet om de CO2-uitstoot bezien over de hele keten (well-to-wheel 
emissies). 

Bij elektrisch rijden is geen sprake van directe CO2-uitstoot. Wel ontstaat 
CO2-uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. Deze dient meegenomen te 
worden. De CO2-emissie van een elektrisch voertuig kan worden berekend 
door het kWh-verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-
emissie per kWh. De CO2-emissie per kWh gebaseerd op de Nederlandse 
elektriciteitsmix van groen en grijs bedraagt 0,405 kg CO2 per kWh 16. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering. De opgegeven CO2-uitstoot (g/km) 
van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen kan 
eventueel vergeleken worden met de waarden die in het actuele 
Brandstofverbruiksboekje staan. Het Brandstofverbruiksboekje wordt 
uitgegeven door de RDW, zie 
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/Pages/Brandstofverbruiksboekjesdo
wnloaden.aspx. 

 

CO2-uitstoot vervangende taxibusjes 

Gunningscriterium 

nr. 3 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien tijdens de concessie nieuw aangeschafte taxibusjes (categorie M1 
met zes tot acht zitplaatsen die van de bestuurder niet meegerekend) 
worden vervangen of aanvullend op het reeds bestaande wagenpark 
worden ingezet, en deze minder CO2 uitstoten dan de maximale CO2-
emissie (g/km) berekend op basis van de onderstaande formule, wordt dit 
onderdeel van de inschrijving volgens de onderstaande tabel gewaardeerd. 

Formule maximale CO2-emissie (g/km) op het moment van afleveren: 

in 2011 en 2012:     1,15 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1.706)] 

                                                        
16 Bron: IEA, 2009. CO2-emissions from fuel combustion. Highlights. Edition 2009.  
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in 2013:       1,05 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1.706)] 

vanaf 2014 tot 2017:1,00 x [175 + 0,093 x (massa voertuig – 1.706)] 

waarbij de massa van het voertuig de massa rijklaar is  

Percentage minder CO2-uitstoot Waardering 

0% tot 10% [XX] 

10% tot 20% [XX] 

20% tot 30% [XX] 

30% tot 40% [XX] 

40% tot 50% [XX] 

Meer dan 50% [XX]  

Toelichting 

voor inkoper 

Voor personenauto’s (met maximaal vijf zitplaatsen, die van de bestuurder 
niet meegerekend) geldt een andere formule dan voor taxibusjes (zie 
gunningscriterium 2). 

De massa rijklaar van een voertuig is gelijk aan het leeggewicht plus 100 
kg. 

De formule in dit criterium is gebaseerd op de formule in bijlage 1 van 
verordening 510/2011 om de specifieke CO2-emissies van nieuwe 
taxibusjes te berekenen. Voor de periode vanaf 2018 zal de waarde 1706 
die nu is opgenomen in de formule nog worden vastgesteld door de 
Europese Commissie. De formules in dit gunningscriterium zijn daarom van 
toepassing tot 2018 en kunnen voor de periode daarna vastgesteld worden 
zodra er meer informatie beschikbaar is. 

Het gaat in dit criterium om de directe CO2-uitstoot (tailpipe emissies) en 
niet om de CO2-uitstoot bezien over de hele keten (well-to-wheel 
emissies). 

Bij elektrisch rijden is geen sprake van directe CO2-uitstoot. Wel ontstaat 
CO2-uitstoot bij het opwekken van elektriciteit. Deze dient meegenomen te 
worden. De CO2-emissie van een elektrisch voertuig kan worden berekend 
door het kWh-verbruik per kilometer te vermenigvuldigen met de CO2-
emissie per kWh. De CO2-emissie per kWh gebaseerd op de Nederlandse 
elektriciteitsmix van groen en grijs bedraagt 0,405 kg CO2 per kWh 17. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering. De opgegeven CO2-uitstoot (g/km) 
van de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen kan 
eventueel vergeleken worden met de waarden die in het actuele 
Brandstofverbruiksboekje staan. Het Brandstofverbruiksboekje wordt 
uitgegeven door de RDW, zie 
http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/Pages/Brandstofverbruiksboekjesdow
nloaden.aspx. 

 

 

 

 

 

 

                                                        
17 Bron: IEA, 2009. CO2-emissions from fuel combustion. Highlights. Edition 2009.  
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Brandstofbesparende maatregelen bestaande (niet-nieuwe) voertuigen (indien geen CO2-
plafond) 

Gunningscriterium 

nr. 4 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-nieuwe 
voertuigen zijn uitgerust met één of meer van de in onderstaande tabel 
genoemde brandstofbesparende voorzieningen, wordt dit onderdeel van de 
inschrijving als volgt gewaardeerd: 

Brandstofbesparende optie Waardering 

Brandstofverbruikindicator via een 
boordcomputer of signaleringssysteem 

[XX] 

Bandenspanningsmeter [XX] 

Snelheidsbegrenzer of cruisecontrol [XX] 
 

Toelichting 

voor inkoper 

De opsomming in dit criterium is niet uitputtend. Er zijn meer 
brandstofbesparende opties mogelijk die kunnen bijdragen aan zuinig 
rijgedrag. Deze kunnen eveneens opgenomen worden in de bovenstaande 
tabel. 

In bijlage 3 staat meer informatie over brandstofbesparende opties. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder 
andere de aanwezige brandstofbesparende opties per type voertuig af te 
leiden. 

 

Brandstofbesparende maatregelen voertuigen voor meer dan 8 personen (indien geen CO2-
plafond) 

Gunningscriterium 

nr. 5 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen 
bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, die 
van de bestuurder niet meegerekend, zijn voorzien van een start/stop 
systeem of een hybride aandrijving, wordt dit onderdeel als volgt 
gewaardeerd: 

Brandstofbesparende optie Waardering 

Start/stop systeem [XX] 

Hybride aandrijving [XX] 
 

Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder 
andere de aanwezige brandstofbesparende opties per type voertuig af te 
leiden. 
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Brandstofbesparende maatregelen bestaande (niet-nieuwe) personenauto’s en taxibusjes 
(categorie M1) (indien geen CO2-plafond) 

Gunningscriterium 

nr. 6 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-nieuwe 
personenauto’s en taxibusjes (categorie M1), zijn voorzien van een 
start/stop systeem of een hybride aandrijving, wordt dit onderdeel als volgt 
gewaardeerd: 

Brandstofbesparende optie Waardering 

Start/stop systeem [XX] 

Hybride aandrijving [XX] 
 

Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder 
andere de aanwezige brandstofbesparende opties per type voertuig af te 
leiden. 

 

Duurzame brandstoffen voertuigen meer dan 8 personen (indien geen CO2-plafond) 

Gunningscriterium 

nr. 7 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen 
bestemd voor het vervoer van personen met meer dan acht zitplaatsen, die 
van de bestuurder niet meegerekend, geschikt zijn voor het rijden op één 
van de onderstaande alternatieve brandstoffen, wordt dit onderdeel als 
volgt gewaardeerd: 

Duurzame brandstoffen Waardering 

Aardgas of groen gas [XX] 

Waterstof [XX] 

Biobrandstoffen conform NTA 8080  [XX] 

Biodiesel uit restproducten [XX] 
 

Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit is onder andere 
de brandstof waarop de te leveren voertuigen kunnen rijden af te leiden. 

 

Duurzame brandstoffen bestaande (niet-nieuwe) personenauto’s (categorie M1) (indien geen 
CO2-plafond) 

Gunningscriterium 

nr. 8 

Alleen van toepassing indien het CO2-plafond niet wordt toegepast: 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten niet-nieuwe 
personenauto’s (categorie M1), geschikt zijn voor het rijden op één van de 
onderstaande alternatieve brandstoffen, wordt dit onderdeel als volgt 
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gewaardeerd: 

Duurzame brandstoffen Waardering 

Aardgas of groen gas [XX] 

Waterstof [XX] 

Biobrandstoffen conform NTA 8080 [XX] 

Biodiesel uit restproducten [XX] 
 

Toelichting 

voor inkoper 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit is onder andere 
de brandstof waarop de te leveren voertuigen kunnen rijden af te leiden. 

 

Fasering Euro-norm bestaande (niet-nieuwe), lichte voertuigen 

Gunningscriterium 

nr. 9 

Indien de vervoerder voor de uitvoering van de opdracht voertuigen lichter 
dan of gelijk aan 3500 kg inzet die voldoen aan de onderstaande 
Euronormen, wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger gewaardeerd 
(zie tabel voor waardering): 

Euronorm bij aanvang contractperiode 
tussen 1-1-2011 en 1-1-2013: 

Waardering 

[Euro 5] of [Euro V of EEV] [XX] 

[Euro 6] of [EEV+] [XX] 

  

Euronorm bij aanvang contractperiode 
tussen 1-1-2013 en 1-1-2018: 

Waardering 

[Euro 6] of [EEV+ of Euro VI] [XX] 

 
Zie bijlage 2 voor grenswaarden van de Euronormen, EEV en EEV+. 

Toelichting 

voor inkoper 

In de praktijk is het mogelijk dat een zwaarder taxibusje met een bruto 
gewicht van maximaal 3500 kg een typegoedkeuring heeft op basis van de 
emissieregelgeving voor zware voertuigen in plaats van een 
typegoedkeuring op basis van de emissieregelgeving voor lichte 
voertuigen. Deze taxibusjes worden extra gewaardeerd indien zij voldoen 
aan de Euro V, EEV respectievelijk EEV+ of Euro VI-norm. 

De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid van Euro VI voertuigen, omdat voertuigen die voldoen aan 
de Euro VI-norm naar verwachting pas per 1-1-2014 in voldoende mate 
beschikbaar zijn. Dit, ondanks het feit dat Euro VI per 1-1-2013 reeds 
wettelijk verplicht is voor nieuwe modellen. 

Taxibusjes met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg worden geregistreerd 
als zwaar voertuig (bus). 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder 
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andere de Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

 

Fasering Euro-norm bestaande (niet-nieuwe), zware voertuigen 

Gunningscriterium 

nr. 10 

Indien de vervoerder voor de uitvoering van de opdracht voertuigen 
zwaarder dan 3500 kg inzet, die voldoen aan de onderstaande Euronorm, 
wordt dit onderdeel van de inschrijving hoger gewaardeerd (zie tabel voor 
waardering): 

Euronorm bij aanvang contractperiode 
tussen 1-1-2011 en 1-1-2018: 

Waardering 

[Euro V of EEV] [XX] 

[EEV+ of Euro VI] [XX] 

  

Euronorm bij aanvang contractperiode 
tussen 1-1-2018 en 1-1-2023: 

Waardering 

[EEV+ of Euro VI] [XX] 

 
Zie bijlage 2 voor grenswaarden van de Euronormen, EEV en EEV+. 

Toelichting 

voor inkoper 

De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid van Euro VI voertuigen, omdat voertuigen die voldoen aan 
de Euro VI-norm naar verwachting pas per 1-1-2014 in voldoende mate 
beschikbaar zijn. Dit, ondanks het feit dat Euro VI per 1-1-2013 reeds 
wettelijk verplicht is voor nieuwe modellen. 

Verificatie: de inschrijver(s) aan wie u voornemens bent te gunnen kunt u 
vragen om een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de 
uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder 
andere de Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

 

Fasering Euro-norm vervangende lichte voertuigen 

Gunningscriterium 

nr. 11 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen lichter 
dan of gelijk aan 3500 kg die gedurende de contractperiode vervangen 
worden of aanvullend op het reeds bestaande wagenpark ingezet worden, 
voldoen aan de onderstaande Euronorm, wordt dit onderdeel als volgt 
gewaardeerd: 

Euronorm Waardering 

(bij aanvang contractperiode tussen 1-1-
2011 en 1-9-2014): [Euro 6] of [EEV+ of 
Euro VI] 

[XX] 

 
Zie bijlage 2 voor grenswaarden van de Euronormen, EEV en EEV+. 

Toelichting 

voor inkoper 

In de praktijk is het mogelijk dat een zwaarder taxibusje met een bruto 
gewicht van maximaal 3500 kg een typegoedkeuring heeft op basis van de 
emissieregelgeving voor zware voertuigen in plaats van een 
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typegoedkeuring op basis van de emissieregelgeving voor lichte 
voertuigen.  

De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid van Euro VI voertuigen, omdat voertuigen die voldoen aan 
de Euro VI-norm naar verwachting pas per 1-1-2014 in voldoende mate 
beschikbaar zijn. Dit, ondanks het feit dat Euro VI per 1-1-2013 reeds 
wettelijk verplicht is voor nieuwe modellen. 

Vanaf 1-9-2014 geldt als minimumeis dat vervangende lichte voertuigen of 
lichte voertuigen die ingezet worden aanvullend op het reeds bestaande 
wagenpark voldoen aan Euro 6 of Euro VI. Strengere euronormen zijn nog 
niet vastgesteld vanuit de EU. 

Taxibusjes met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg worden geregistreerd 
als zwaar voertuig (bus). 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering, bijvoorbeeld door het opvragen van 
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering 
van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de 
Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 

 

Fasering Euro-norm vervangende, zware voertuigen 

Gunningscriterium 

nr. 12 

Indien de voor de uitvoering van de opdracht in te zetten voertuigen 
zwaarder dan 3500 kg die gedurende de contractperiode vervangen worden 
of aanvullend op het reeds bestaande wagenpark ingezet worden, voldoen 
aan de onderstaande emissienorm, wordt dit onderdeel als volgt 
gewaardeerd: 

Euronorm Waardering 

(bij aanvang contractperiode tussen 1-1-
2011 en 1-1-2014): [EEV+ of Euro VI]  

[XX] 

 
Zie bijlage 2 voor grenswaarden van de Euronormen, EEV en EEV+. 

Toelichting 

voor inkoper 

De aanbestedende dienst dient van tevoren onderzoek te doen naar de 
beschikbaarheid van Euro VI voertuigen, omdat voertuigen die voldoen aan 
de Euro VI-norm naar verwachting pas per 1-1-2014 in voldoende mate 
beschikbaar zijn. Dit, ondanks het feit dat Euro VI per 1-1-2013 reeds 
wettelijk verplicht is voor nieuwe modellen. 

Vanaf 1-1-2014 geldt als minimumeis dat vervangende zware voertuigen of 
zware voertuigen die ingezet worden aanvullend op het reeds bestaande 
wagenpark voldoen aan Euro VI. Strengere euronormen zijn nog niet 
vastgesteld vanuit de EU. 

In het contract kan geregeld worden hoe gedurende de contractperiode 
wordt gecontroleerd op de uitvoering, bijvoorbeeld door het opvragen van 
een afschrift van de typegoedkeuringspapieren van de voor de uitvoering 
van de opdracht in te zetten voertuigen. Hieruit zijn onder andere de 
Euronorm en EEV-norm per type voertuig af te leiden. 
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3.2.4  Contract 

Contractbepaling 

Sociale aspecten 

Contractbepaling 

nr. 1 

• Voor de bevordering van internationale arbeidsnormen en 
mensenrechten in de internationale productieketen zijn sociale 
voorwaarden opgesteld bedoeld voor toepassing bij aanbestedingen 
boven de Europese drempelwaarden. Zie de website van PIANOo 
over sociale voorwaarden.  

• Voor de bevordering van de arbeidsparticipatie van mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt (Social Return) zijn handvatten 
opgesteld. Zie de website van PIANOo over Social Return. 

Toelichting 

voor inkoper 

Duurzaamheid kent naast milieu ook een sociale invalshoek. Voor Duurzaam 
Inkopen is het sociale aspect uitgewerkt in enkele generieke instrumenten 
en daarom niet in dit productgroepspecifieke document opgenomen. De 
afspraken over toepassing van deze instrumenten verschillen per 
overheidssector. 

 

3.3  Gebruiksfase (aandachtspunten) 

Nadat het inkooptraject is afgerond en een product of dienst is ingekocht, bestaan er 
mogelijkheden om het product op een duurzame wijze te gebruiken. 

Voor deze productgroep zijn de volgende aandachtspunten voor de gebruiksfase geformuleerd: 

Zuinig rijgedrag 

Breng het belang van zuinig rijgedrag onder de aandacht bij de vervoerder. Het brandstofgebruik 
tijdens de gebruiksfase kan worden verminderd door zuinig rijgedrag. Zuinig rijden wordt 
gestimuleerd door middel van het programma ‘Het Nieuwe Rijden’ of alternatieve trainingen. Dit 
zijn trainingen die chauffeurs kunnen volgen, met als beoogd resultaat gedragsverandering te 
bereiken dat moet leiden tot een lager brandstofgebruik. Het grootste effect wordt geboekt 
indien de chauffeur wordt beloond voor zuinig rijgedrag. 

De belangrijkste onderdelen van ‘Het Nieuwe Rijden’ zijn: goede bandenspanning; vroeg 
doorschakelen; niet onnodig remmen en gas geven; motor uitzetten bij stilstand; onnodige 
apparatuur uitzetten; etc. Chauffeurs die een training ‘Het Nieuwe Rijden’ hebben gevolgd 
krijgen hiervoor een certificaat. Het CBR heeft de principes van “Het Nieuwe Rijden” per 1 januari 
2008 in het vernieuwde rijexamen als een afzonderlijk item beoordeeld. Dat betekent dat 
iedereen die na die datum het rijbewijs heeft gehaald, kennis heeft van ‘Het Nieuwe Rijden’. In 
het rijexamen van het D-rijbewijs zijn de principes van Het Nieuwe Rijden vooralsnog niet 
opgenomen. 

Tijdig en juist onderhoud 

Neem in het contract eisen op met betrekking tot het onderhoud van de in te zetten voertuigen.  
Slecht onderhouden voertuigen lopen een grotere kans om meer brandstof te gebruiken en meer 
luchtverontreiniging te veroorzaken dan goed onderhouden (en afgestelde) voertuigen. Dit 
impliceert het consequent aanhouden van de onderhoudsvoorschriften conform 
fabrieksspecificaties.  

Een belangrijk aandachtspunt in verband met het brandstofgebruik van een voertuig is een juiste 
bandenspanning. Dit kan 2 tot 3% brandstof besparen. Periodieke controle van de 
bandenspanning is een belangrijk aspect bij onderhoud van de voertuigen. 
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Een ander aandachtspunt is het gebruik van biologische smeermiddelen. Biologische 
smeermiddelen zijn een milieuvriendelijk alternatief voor bestaande smeermiddelen. Het gebruik 
van biologische smeermiddelen vereist slechts een kleine aanpassing. Het gaat dan vooral om 
afdichtingen en pakkingen. Er is hier geen sprake van significante meerkosten.  
De biologische smeermiddelen staan op de positieve lijst van de MIA/VAMIL 
(http://www.agentschapnl.nl/vamil_mia/publicaties/brochures_en_milieulijsten.asp). 
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4 Meer informatie 

• MKB: http://www.duurzaammkb.nl/page/tips/tip/494 

• Marktwerking en het stadsvervoer: http://www.cvs-congres.nl/cvspdfdocs/cvs08_97.pdf 

• Het Nieuwe Rijden: http://www.hetnieuwerijden.nl/ 

• Agentschap NL subsidies voor roetfilters: www.agentschapnl.nl/srp, 
www.agentschapnl.nl/stb, www.agentschapnl.nl/srv  

• Milieuzonering: www.milieuzones.nl 

• NEN Managementsystemen (www.nen.nl) 

• Boordcomputers: http://www.tln.nl/TLNC_publicaties.html?id=666  

• International Organization for Standardization (www.iso.org) 

• Platform Schone voertuigen: www.platformschonevoertuigen.nl 

• Emissienormen: www.dieselnet.com/standards/eu/ld.php  

• Emissienormen: http://ec.europa.eu/environment/air/transport/road.htm  

• (Ministerie van Infrastructuur en Milieu): http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

• Energielabels: Ministerie van Infrastructuur en Milieu dossier Verkeer met onderdeel over 
energielabels (http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/vragen-en-
antwoorden/wat-is-het-energielabel-voor-personenauto-s.html) 

• Standard On Road Test Cycles: http://www.uitp.org/publications/pics/bonus/SORT2.pdf 

• Alternatieve brandstoffen: www.mobiwiki.nl en www.fuelswitch.nl 

• Mobiliteitsonderzoek Nederland (MON), 2007 

• NTA 8080: www.duurzame-biomassa.org en www.vertogas.nl 

• Kennisplatform Verkeer en Vervoer (schone bussen, euro-normen per concessiegebied, 
Transitie naar Integraal collectief personenvervoer, aanbesteden Regiotaxi, Wmo-vervoer en 
Valys) 

• Duinn duurzaam innoveren: 
http://sis.prv.gelderland.nl/brondoc/PS/2009/ANTWOORD/SIS_7451B1.PDF (CO2-plafond voor 
Gelderse OV-bussen) 

• Transumo (Transitie naar Integraal collectief personenvervoer) 

• DE Delft, Inventarisatie van de mogelijkheden voor het duurzaam inkopen van transport-
middelen en evaluatie van de huidige criteria, 2009 

• www.deelektrischeauto.nl 

• (EU voorstellen/richtlijnen/verordeningen) http://eur-lex.europa.eu/nl 

• http://www.broeikasgassen.nl/docs/Vreuls%202005%20NL%20Lijst%20energiedragerlijst.pdf  

• www.gripopvervoer.nl en www.contractvervoer.nl  
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Bijlage 1 Wijzigingen ten opzichte van 
vorige versie 

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.0, datum 19 december 2007 zijn: 

• Aanpassing van teksten aan nieuwe standaard format voor criteriadocument; 

• Aanpassing van teksten in lijn met criteriadocumenten van andere (meer recent 
vastgestelde) transportproductgroepen; 

• Grammaticale en stijlcorrecties en goede zinsbouw; 

• Aanpassingen i.v.m. logische tekstvolgorde. 
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.1, datum 24 april 2009 zijn: 

• Dit document is per 3 juli 2009 in bewerking naar aanleiding van bespreking van 
Duurzaam Inkopen in de Tweede Kamer. U kunt de website van Agentschap NL 
raadplegen voor meer informatie.  

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.2, datum 6 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 28 juli gewijzigd naar aanleiding van bespreking van Duurzaam 
Inkopen in de Tweede Kamer op 2 juli 2009. De geschiktheidseisen m.b.t. 
milieumanagement en opleiding zijn vervallen. De tekst in hoofdstuk 2 is hierop 
aangepast. 

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.3, datum 28 juli 2009 zijn: 

• Dit document is per 21 januari 2010 gewijzigd. De layout van het document is 
aangepast en een aantal algemene teksten zijn geactualiseerd.  

 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van versie 1.4, datum 21 januari 2010 zijn: 

• Dit document is per 8 juli 2010 gewijzigd. Het gunningscriterium m.b.t. stillere banden 
(gunningscriterium 3) is aangepast. Ook de tekst hierover in hoofdstuk 2 is aangepast. 
Hiermee wordt aangesloten op de Europese grenswaarden aan het rolgeluid van banden 
zoals die vanaf 2012 gaan gelden (Verordening (EG) Nr. 661/2009). 

 
De inhoud van dit document is in oktober 2011 geactualiseerd. De belangrijkste wijzigingen ten 
opzichte van versie 1.5, datum 8 juli 2010 zijn: 

• De naam van de productgroep is gewijzigd van aangepast vervoer naar vraagafhankelijk 
vervoer; 

• De toelichtende teksten in hoofdstuk 2 zijn geactualiseerd; 

• In het criteriadocument is een beslisstrategie opgenomen waarbij de aanbestedende partij 
erop wordt gewezen rekening te houden met (potentiële) overschrijding met betrekking tot 
luchtkwaliteit en/of geluid en ontwikkelingen met betrekking tot beleid en infrastructuur van 
alternatieve brandstoffen; 

• Er is een nieuw selectiecriterium opgenomen met betrekking tot zuinig rijgedrag van de 
chauffeurs; 

• De minimumeisen met betrekking tot EEV- en Euro-normen zijn gescheiden voor voertuigen 
die de vervoerder bij aanvang van de contractperiode reeds in bezit heeft en voertuigen die 
gedurende de contractperiode vervangen worden of aanvullende op het reeds bestaande 
wagenpark worden ingezet; 
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• De minimumeisen met betrekking tot EEV- en Euro-normen zijn aangescherpt en worden in 
de tijd steeds strenger; 

• Omdat de EEV- en Euro-normen in de tijd worden aangescherpt, is de minimumeis dat alle 
voertuigen dienen te zijn uitgerust met een roetfilter vervangen door het eisen van roetfilters 
bij voertuigen indien deze voldoen aan de Euro 4 of Euro III norm; 

• Ook in de gunningscriteria met betrekking tot EEV- en Euronormen wordt onderscheid 
gemaakt tussen voertuigen die bij aanvang van de contractperiode reeds in het bezit zijn van 
de vervoerder en voertuigen die gedurende de contractperiode vervangen worden of 
aanvullend op het reeds bestaande wagenpark ingezet worden. Bij zowel de n voertuigen die 
reeds in het bezit zijn van de vervoerder als de voertuigen die vervangen worden of 
aanvullend ingezet worden, worden -net als bij de minimumeisen-  de grenswaarden in de 
tijd aangescherpt; 

• Om CO2-reductie te stimuleren heeft de werkgroep een minimumeis en een 
gunningscriterium opgesteld dat een maximale CO2-emissie voorschrijft aan het hele 
opdrachtgebied. De vervoerder is vrij te kiezen hoe hij onder het maximale CO2-niveau (CO2-
plafond) blijft; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuwe minimumeis opgesteld dat een maximale CO2-emissie 
voorschrijft aan personenwagens (categorie M1 met maximaal vijf zitplaatsen die van de 
bestuurder niet meegerekend) die gedurende de contractperiode vervangen worden of 
aanvullend op het reeds bestaande wagenpark ingezet worden. De vervoerder is vrij te 
kiezen hoe onder het maximale CO2-niveau wordt gebleven. Tevens is er een 
gunningscriterium toegevoegd, waarin de personenauto’s gewaardeerd worden, die minder 
CO2 uitstoten dan in de minimumeis gedefinieerd; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuwe minimumeis opgesteld dat een maximale CO2-emissie 
voorschrijft taxibusjes (categorie M1 met zes tot acht zitplaatsen die van de bestuurder niet 
meegerekend) die gedurende de contractperiode vervangen worden of aanvullend op het 
reeds bestaande wagenpark ingezet worden. De vervoerder is vrij te kiezen hoe onder het 
maximale CO2-niveau wordt gebleven. Tevens is er een gunningscriterium toegevoegd, 
waarin de taxibusjes gewaardeerd worden, die minder CO2 uitstoten dan in de minimumeis 
gedefinieerd; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuwe eis opgenomen die voorschrijft dat alle voertuigen voor vervoer 
van meer dan acht personen, die gedurende de contractperiode vervangen worden of 
aanvullend op het reeds bestaande wagenpark worden ingezet moeten zijn uitgerust met 
brandstofverbruikindicator via een boordcomputer of signaleringssysteem en 
bandenspanningsmeter; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuw gunningscriterium opgenomen die voorschrijft dat alle bestaande, 
niet-nieuwe voertuigen moeten zijn uitgerust met brandstofverbruikindicator via een 
boordcomputer of signaleringssysteem, bandenspanningsmeter, snelheidsbegrenzer of 
cruisecontrol; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuw gunningscriterium opgenomen dat niet-nieuwe voertuigen en 
voertuigen die gedurende de contractperiode vervangen worden of aanvullend op het reeds 
bestaande wagenpark ingezet worden voor vervoer van meer dan acht personen waardeert 
die zijn uitgerust met een start/stop systeem en/of hybride aandrijving; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuw gunningscriterium opgenomen dat niet-nieuwe personenauto’s en 
taxibusjes (categorie M1) waardeert die zijn uitgerust met een start/stop systeem en/of 
hybride aandrijving; 
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• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuw gunningscriterium opgenomen dat niet-nieuwe voertuigen en 
voertuigen die gedurende de contractperiode vervangen worden of aanvullend op het reeds 
bestaande wagenpark ingezet worden voor vervoer van meer dan acht personen waardeert 
die geschikt zijn voor het rijden op alternatieve brandstoffen; 

• Indien het gunningscriterium met betrekking tot het CO2-plafond niet wordt gebruikt in de 
aanbesteding, is een nieuw gunningscriterium opgenomen dat niet-nieuwe personenauto’s en 
taxibusjes (categorie M1) waardeert die geschikt zijn voor het rijden op alternatieve 
brandstoffen; 

• Het gunningscriterium ten aanzien van stillere banden bij gelijkblijvende 
veiligheidseigenschappen (EU richtlijn 92/23/EEG) is komen te vervallen. In het 
criteriadocument zijn nu geen criteria voor banden opgenomen. Bandenfabrikanten gaan op 
basis van geharmoniseerde testmethoden, die vastgesteld worden door de EU de waarden 
voor de natte grip, de rolweerstand en het rolgeluid bepalen van hun banden en de banden 
voorzien van een label. Op het moment dat er voldoende meetgegevens, oftewel gelabelde 
banden beschikbaar zijn, kunnen er criteria opgenomen worden in dit document die eisen 
stellen aan banden. Deze criteria zullen aansluiten op de systematiek van het bandenlabel. 
Alternatieve bronnen voor data, zoals de bandenlijst van De Nieuwe Band, bevatten slechts 
een deel van het totaal aan beschikbare banden. Deze bronnen zijn daardoor niet 
representatief en daarmee ongeschikt om nu te gebruiken binnen het programma Duurzaam 
Inkopen. 

• Er heeft een aanvulling plaatsgevonden van aandachtspunten in de voorbereidingsfase; 

• Er heeft een aanvulling plaatsgevonden van aandachtspunten in de gebruiksfase; 

• Er heeft een inhoudelijke update van de onderbouwing van de criteria plaatsgevonden; 

• Naar aanleiding van het advies van VNO-NCW, MKB-Nederland, MVO-Nederland, De Groene 
Zaak en NEVI over Duurzaam Inkopen, zijn de volgende zaken aangepast: 

- Onder 1.2, Status en relatie met vernieuwing Duurzaam Inkopen, is een toelichting op 
het advies en de gevolgen voor het huidige document opgenomen. 

- De bewijsmiddelen zijn geschrapt en er is, alleen waar relevant, informatie over 
verificatie opgenomen in de toelichting voor de inkoper. 

• De Sociale Voorwaarden zijn toegevoegd: in hoofdstuk 2 is de paragraaf sociale aspecten 
aangepast en in hoofdstuk 3 is, onder 3.2.4 Contract, een verwijzing opgenomen naar de 
generieke handvatten voor sociale aspecten.  

• De algemene teksten zijn geactualiseerd. Er zijn verwijzingen naar de website van PIANOo 
toegevoegd. 
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Bijlage 2   Overzicht Euro normen  

Euro-normen voor lichte personenvoertuigen (categorie M1)  

Euro-norm Ingangsdatum  
(nieuwe voertuigen) 

CO HC HC+NOx NOx PM 

Personenauto’s, categorie M1, met dieselmotor (g/km) 

Euro 1 juli 1992 2,72 - 0,97 - 0,14 

Euro 2 januari 1996 1,00 - 0,70 - 0,08 

Euro 3 januari 2000 0,64 - 0,56 0,50 0,05 

Euro 4 januari 2005 0,50 - 0,30 0,25 0,025 

Euro 5 september 2009a 0,50 - 0,23 0,18 0,005c 

Euro 6 september 2014b 0,50 - 0,17 0,08 0,005c 

Personenauto’s, categorie M1, met benzinemotor (g/km) 

Euro 1 juli 1992 2,72 - 0,97 - - 

Euro 2 januari 1996 2,20 - 0,50 - - 

Euro 3 januari 2000 2,30 0,2 - 0,15 - 

Euro 4 januari 2005 1,00 0,1 - 0,08 - 

Euro 5 september 2009a 1,00 0,1d - 0,06 0,005c (DI) 

Euro 6 september 2014b 1,00 0,1d - 0,06 0,005c (DI) 
a januari 2011 voor alle modellen 
b september 2015 voor alle modellen 
c 0,0045 g/km bij gebruik van de PMP meetprocedure 
d NMHC = 0,068 g/km 

 

Euro-normen voor zware personenvoertuigen met dieselmotor (o.b.v. ETC test) 

Emissiewaarden (in g/kWh, roet in m-1) Euro-norm Ingangsdatum  

(nieuwe modellen)* CO NMHC NOx PM 

Zware voertuigen, > 3500 kg, categorie N2, N3, M2 en M3, met HD dieselmotoren 

Euro III oktober 2000 5,45 0,78 5,0 0,16 / 0,21 ** 

Euro IV oktober 2005 4,0 0,55 3,5 0,03 

Euro V oktober 2008 4,0 0,55 2,0 0,03 

Euro VI januari 2013  4,0 0,16 0,4 0,01 

* De ingangsdatum voor alle nieuwe voertuigen ligt 1 jaar later 

** afhankelijk van vermogen of inhoud van de motor 
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Euro-normen voor zware voertuigen met dieselmotor (o.b.v ESC en ELR test) 

Euro-norm Ingangsdatum  

(nieuwe voertuigen) 

CO HC NOx PM10 Roet 

Zware voertuigen met dieselmotor (g/kWh), roet in m-1, categorie N2, N3, M2 en M3 

Euro III Oktober 2000 2,1 0,66 5,0 0,10 0,8 

Euro IV Oktober 2005 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 

Euro V Oktober 2008 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 

Euro VI Januari 2013 a 1,5 0,13 0,4 0,01 - 
a januari 2014 voor alle modellen 
 

EEV-normen voor zware voertuigen met dieselmotor (o.b.v ESC en ELR test) 

Emissiewaarden (in g/kWh, roet in m-1) EEV Ingangsdatum  

(nieuwe voertuigen) CO HC NOx PM10 Roet 

EEV niet verplicht 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15 

EEV+ a niet verplicht 1,5 0,25 2,0 0,01 0,15 
a De motor van een voertuig voldoet aan EEV+ als de grenswaarde voor PM10 maximaal 0,01 g/kWh is. De uitstoot van CO, HC, 
NOx en roet zijn gelijk aan de EEV-norm. De term EEV+ komt vanuit het subsidieprogramma ‘ongebruikte zware voertuigen 
(EEV/EEV+)’. Met dit subsidieprogramma stimuleerde de overheid tot april 2011 de aanschaf van als vrachtwagen typegekeurde 
bestelauto’s die voldeden aan de EEV+ eis.  
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Bijlage 3 Brandstofbesparende maatregelen 

Brandstofverbruik- en/of schakelindicator - Een brandstofverbruikindicator geeft de chauffeur 
inzicht in het brandstofverbruik tijdens het rijden. Een schakelindicator geeft afhankelijk van het 
rijgedrag aan wanneer er het meest optimaal geschakeld kan worden. Net als de brandstof-
verbruikindicator helpt een schakelindicator de chauffeur om zijn rijgedrag te optimaliseren. 
Reductie effecten worden met name geboekt als chauffeurs worden beloond voor zuinig 
rijgedrag. De brandstofverbruikindicator zal vanaf 2012 verplicht zijn voor nieuwe 
personenvoertuigen.  

Bandenspanningsindicator - Door te rijden op de juiste bandenspanning18 kan enkele procenten 
aan brandstof worden bespaard. Naast een lager brandstofverbruik is rijden op de juiste 
bandenspanning ook veiliger en treedt er minder bandenslijtage op. Vanaf 1 november 2012 
moet een bandenspanningsindicator verplicht aanwezig zijn op nieuwe personenauto’s conform 
EU-verordening 661/2009. Bij rijden op 20-30% onderspanning loopt het brandstofverbruik bij 
lichte voertuigen met 4-5% op. 

Snelheidsbegrenzer en cruisecontrol - De belangrijkste voordelen van snelheidsbegrenzers/ 
cruisecontrol zijn: brandstofbesparing, rustiger rijden, minder slijtage en onderhoudskosten. 
Genoemde brandstofbesparing wordt geschat op 10%. Het milieueffect wordt derhalve geschat 
op 10% minder broeikasgas en luchtverontreiniging per voertuig. Een snelheids- of 
toerenbegrenzer kost zo’n € 400,-. 

Zuinige automatische versnellingsbak19 - Door gebruik te maken van zuinige automatische 
versnellingsbakken is het mogelijk om de meest zuinige motorregimes te benutten, of een 
kleinere motor te gebruiken. De voordelen van een automatische versnellingsbak hangen echter 
af van het gebruik van het voertuig, evenals de kosten in de totale levenscyclus. Door 
optimalisatie van de belasting van de motor, kan echter het brandstofgebruik en daarmee ook de 
CO2-emissies worden gereduceerd.  

Veilige, stille en zuinige banden - Banden kunnen een bijdrage leveren aan een lager 
brandstofverbruik. Het brandstofverbruik van een band hangt af van de rolweerstand. Uit 
onderzoek blijkt dat de verlaging van de rolweerstand van banden met 10% leidt tot een 
verlaging van het brandstofverbruik van ongeveer 1,5%20.  

Lichtgewicht constructie - Door het toepassen van een lichtere constructie wordt minder 
brandstof gebruikt. De keuze voor een lichtere constructie van een zwaar voertuig bespaart 5 tot 
10 procent brandstof. 

Aërodynamica – Zware voertuigen met minder luchtweerstand gebruiken minder brandstof. De 
luchtweerstand kan worden verlaagd door de aërodynamica te verbeteren.  

Start/stop systeem - Een start/stop systeem zet de motor van een voertuig automatisch af als 
deze stilstaat. Een stilstaand voertuig met draaiende motor gebruikt onnodig brandstof en 
veroorzaakt onnodig geluidsoverlast. Volgens schattingen zou in 2012 20% tot 50% van de 
nieuwe voertuigen zijn voorzien van een start/stop systeem. Nu is dit nog minder dan 10%. 

Hybride voertuigen 

Een hybride voertuig wordt naast een verbrandingsmotor aangedreven door een elektromotor in 
combinatie met een accu van aanzienlijke capaciteit. De accu wordt onder het rijden/remmen 

                                                        
18 De juiste bandenspanning verschilt per voertuig en is ook afhankelijk van de belading van een voertuig. 
19 Een zuinige automatische versnellingsbak is een versnellingsbak, die volgens de fabrieksopgave een lager 
brandstofverbruik geeft van het voertuig dan een gelijk voertuig in de handgeschakelde versie. 
20 Bron: DHV, 2009. Programma Veilige, Zuinige en Stille Banden. Monitoringmethodiek en nulmeting.  
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opgeladen door een generator die wordt aangedreven door de verbrandingsmotor. Bij een 
middelgrote personenauto zijn brandstofverbruik en CO2-emissies 20 tot 35% lager21 dan bij 
conventionele aandrijving. De brandstofbesparing van hybride voertuigen is het grootst in 
verkeerssituaties met veel dynamiek (veel remmen en optrekken), zoals bij deelname aan het 
stadsverkeer, in de file of op provinciale wegen. Hybride dieselvoertuigen zijn op dit moment in 
ontwikkeling.  

Kleiner materieel 

Door het toepassen van kleiner materieel wordt minder brandstof gebruikt.   

 

                                                        
21 Volgens CE (2007) heeft de hybride Toyota Prius een gecombineerd brandstofverbruik (stad + buitenweg) op de typekeuringstest 
van ongeveer 35% lager dan vergelijkbare conventionele voertuigen. De hybride versie van de Honda Civic en de Lexus R400h 
hebben een 23% resp. 20% lager brandstofverbruik dan hun conventionele tegenhangers. Vanzelfsprekend is dit niet het eindpunt 
in de technologische ontwikkeling m.b.t. zuinige voertuigen. Door verdere ontwikkeling van de toegepaste technologieën en verdere 
integratie en optimalisatie van componenten lijkt een overall brandstofverbruiksreductie van 50% haalbaar. 
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