
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 
(220.00 kilometer rijden) en -recycling/sloop. 

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

315 km
gemiddelde actieradius

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

Stiller, schoner en klimaatbewust

Fiscale voordelen

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

Hoewel elektrische auto’s nu nog duurder 
zijn in aanschaf dan vergelijkbare brand-
stofauto’s, pakken de kosten van de auto 
over de gehele periode dat je hem gebruikt, 
inclusief zaken als onderhoud, afschrijving 
en verbruikskosten, voor de elektrische 
auto meestal voordeliger uit.

Uit de Elektrisch Rijden Monitor 2020 blijkt dat een 
volledig elektrische auto (bij een gebruik van vier 
jaar en jaarlijks 15.000 kilometer) gemiddeld 57  
eurocent per kilometer kost, terwijl dat bedrag bij 
een vergelijkbare benzineauto op 56,4 cent uitkomt. 
Rijd je op jaarbasis meer elektrische kilometers,  
dan loopt het voordeel op.

Doe de EV & Laadinfra-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.

 

Voor particulieren: Aanschaf- 
subsidie tot €4000,- voor aanschaf 
en lease nieuwe elektrische auto 
en €2000,- voor een gebruikte 
elektrische auto.

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

Zakelijke rijders: 
12% bijtelling in 2021,  
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: Plug-in Hybrid Electric Vehicle

Aantal elektrische auto’s in Nederland

01.01.2019

01.01.2021

45.000 BEV’s, 94.000 PHEV’s

152.000 BEV’s, 107.000 PHEV’s

2030: 1.9 miljoen EV’s 

Alles bij elkaar: Total Cost of Ownership

www.zuidlimburgbereikbaar.nl


