
De stekker in je wagenpark; de cijfers op een rij

21%
50%

van de totale CO2-uitstoot wordt  
veroorzaakt door verkeer en vervoer. 

van het personenverkeer op de Nederlandse 
wegen is woon-werkverkeer en dienstreizen.

*Berekening op basis van bron tot wiel methode: 
CO2-emissies van voertuig- en brandstofproductie  
(grijze of groene stroom), gebruik van het voertuig 
(220.000 kilometer rijden) en -recycling/sloop. 

Als werkgever kun jij een belangrijke bijdrage leveren aan het  
realiseren van klimaatdoelstellingen op het gebied van mobiliteit. 

307 km
gemiddelde actieradius

2020 2030
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213 laadpalen per dag in 2021Aantal openbare laadpalen in Nederland

Stiller, schoner en klimaatbewust

Financiële  
stimulering

30% - 70% Een elektrische auto stoot tijdens het 
rijden geen stikstofoxiden, fijnstof en 
zwaveldioxide uit en levert daarmee een 
positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.

De Total Cost of Ownership (TCO) 
is het geldbedrag dat je aan de 
complete auto kwijt bent (aan-
schafprijs, brandstofkosten, on-
derhoudskosten en verzekering). 
De TCO voor nieuwe elektrische 
auto’s ten opzichte van nieuwe 
auto’s met een verbrandings- 
motor is ondanks de hogere  

*Subsidie kan uitgeput raken. Lees de actuele informatie op de website van Rijksoverheid (https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/sepp)

aanschafprijs op dit moment 
al positief: 
•   Lagere kosten voor brand-

stof en laden: Hier is een 
elektrische auto 40% tot 
50% goedkoper; 

•  Lagere onderhoudskosten;
•  Financiële stimulering  
 overheid.

Doe de EV-scan en krijg inzicht in  
beschikbare elektrische modellen  
inclusief besparingen – in euro’s en CO2 -, 
benodigde laadinfra, investeringen en de 
mogelijkheden tot Slim Laden.

minder CO2-uitstoot dan 
vergelijkbare benzineauto*.

Minder geluids- 
overlast doordat  
elektromotoren  
stil zijn.

Milieu Investeringsaftrek 
(MIA): Tot 36% van het 
investerings bedrag in  
mindering brengen  
op de fiscale winst.

Willekeurige afschrijving  
milieu-investeringen (Vamil) 
voor ondernemers: 75% van  
de investering op willekeurig 
moment afschrijven.

Voor particulieren: Aanschaf- 
subsidie tot € 4.000 voor aanschaf 
en lease voor een nieuwe elek-
trische auto en € 2.000 voor  
een gebruikte elektrische auto*. 

Elektrische auto’s zijn vrij  
van Belasting personen-
auto’s en motorrijwielen 
(BPM) en Motorrijtuigen-
belasting (MRB) tot 2025.

Zakelijke rijders:  
8% bijtelling in 2020,  
loopt op tot 22% in 
2026.

De Nederlandse overheid stimuleert elektrisch rijden.  
Op dit moment zijn er de volgende maatregelen: 

Succesvol overstappen  
naar elektrisch rijden? 

BEV’s: Battery Electric Vehicle. PHEV’s: hybrideauto met stekker.

Aantal elektrische auto’s in Nederland

01.01.2019

01.01.2020

45.000 BEV’s, 94.000 PHEV’s

107.000 BEV’s, 91.000 PHEV’s

2030: 1.9 miljoen EV’s 

Alles bij elkaar: Total Cost of Ownership

www.zuidlimburgbereikbaar.nl

Bij meer dan 15.000 km 
per jaar en/of meer dan 
4 jaar bezit van de auto 
ben je onder de streep 
goedkoper uit met een 
elektrische auto dan  
met een brandstofauto.
(Natuur en Milieu, Road to Zero)


