GRAAG UW AANDACHT:
PER 2 AUGUSTUS 2021 GAAT DE ‘REGELING
BEVORDERING SCHONE WEGVOERTUIGEN’ IN
Op 2 augustus 2021 begint de eerste periode van de ‘Europese
Richtlijn inzake de bevordering van schone en energiezuinige
wegvoertuigen’ (de Clean Vehicles Directive). Het doel van deze
richtlijn is het verduurzamen van vervoer en transport en daarmee
een betere markt creëren voor schone voertuigen. In Nederland
wordt deze Richtlijn geïmplementeerd via de Regeling bevordering
schone wegvoertuigen. In deze regeling staat, kort samengevat, dat
aanbestedende diensten bij de aankoop van nieuwe wegvoertuigen
een bepaald minimumpercentage schone wegvoertuigen moeten
inkopen.

In het Klimaatakkoord staan afspraken die verder gaan dan de
minimumpercentages uit de regeling. Voor de partijen die het
Klimaatakkoord hebben ondertekend blijven de ambities uit
het Klimaatakkoord gelden. Het kabinet is voornemens om te
onderzoeken of de regeling vanaf 2026 in lijn met de doelen uit het
Klimaatakkoord kan worden gebracht.

VOOR WIE GELDT DEZE REGELING?

Meer informatie over de uitvoering van de regeling vindt u op de
website van PIANOo in het dossier Regeling bevordering schone
wegvoertuigen. Dit dossier bevat onder andere een uitgebreide
handreiking die ingaat op wat er precies van u wordt verwacht,
welke uitzonderingen gelden en de uitvoering in het geval van
raamcontracten of dynamische aankoop systemen.

De regeling geldt voor alle aanbestedende diensten en speciale
sector-bedrijven die overheidsopdrachten aanbesteden boven de
Europese aanbestedingsgrens voor de koop, huur, huurkoop en
lease van voertuigen en een aantal diensten waar voertuigen een
essentieel onderdeel van zijn.

WAAR KUNT U ALLE BELANGRIJKE INFORMATIE VINDEN?
Vanuit PIANOo (Expertisecentrum Aanbesteden) zal u ondersteund
worden bij het uitvoeren van deze regeling.

WANNEER GELDT DEZE REGELING?
De eerste periode van de regeling start op 2 augustus 2021. Vanaf
deze datum is het daarom van belang dat alle aanbestedingen van
voertuigen of diensten die onder het bereik van de regeling vallen, op
de juiste manier worden gepubliceerd. Nederland heeft op grond van
de Richtlijn een rapportageverplichting of de minimumpercentages
van de Richtlijn worden gehaald en zal de voortgang minimaal een
keer per jaar publiceren.
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REGELING BEVORDERING SCHONE WEGVOERTUIGEN
VERPLICHTE MINIMUMPERCENTAGES SCHONE WEGVOERTUIGEN PER AANBESTEDENDE DIENST

.

2 AUG
2021

≥ 38,5%

≥ 10%

≥ 45%

≥ 38,5%

≥ 15%

≥ 65%

schoon licht transport:
≤50 gram CO2 uitstoot p/km.
+ ≤80% van de toegestane
luchtverontreinigende
emissies

.
31 DEC
2025

schoon licht transport:
emissievrije voertuigen **

schoon zwaar transport:
alternatieve brandstoffen *

schone bussen:
minimaal
22,5% emissievrije voertuigen **
+ overig percentage:
alternatieve brandstoffen

schoon zwaar transport:
alternatieve brandstoffen

schone bussen:
minimaal
32,5% emissievrije voertuigen **
+ overig percentage:
alternatieve brandstoffen

.
31 DEC
2030

LICHTE VOERTUIGEN
(M1, M2 EN N1)

ZWARE VOERTUIGEN
(N2, N3)

BUSSEN
(M3)

* alternatieve brandstoffen = elektriciteit en waterstof, biobrandstoffen, synthetische en paraffinehoudende brandstoffen, LPG, aardgas met inbegrip van biomethaan, CNG en LNG.
** emissievrije voertuigen: elektrische en waterstofvoertuigen

HET GAAT OM VOERTUIGEN DIE GEBRUIKT WORDEN BIJ:
EIGEN
WAGENPARK

OPENBAARVERVOER
OP DE WEG

DOELGROEPENVERVOER

PERSONEN VERVOER
ZONDER
DIENSTREGELING

DIENSTEN
VOOR OPHALEN
VAN VUILNIS

POST- EN PAKKETVERVOER EN BEZORGING
OVER DE WEG

TAXI
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