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Subsidies en milieuzones 
zorgen voor doorbraak elektrisch 
bedrijfsvervoer in de stad



   Jouw bus elektrisch?  
Alles wat je moet weten over milieuzones en subsidies voor 
de overstap op een elektrische bestelbus

Op steeds meer plekken in Nederland komt de diesel-bestelbus er niet meer in. Of je er nu achter staat of niet, veel steden 

hebben al een milieuzone of bereiden een zero-emissie-zone voor. En binnenkort volgen nog veel meer steden met strenge 

eisen voor uitstoot door bedrijfsauto’s in de milieuzone.

We kunnen ons voorstellen dat dit veel vragen bij je oproept. Waar is er een verbod op diesel-bedrijfswagens? Wat moet ik 

als ik met mijn oude bus de stad niet meer in mag? Moet ik meteen een elektrische bedrijfsbus kopen? Maar waar laad ik die 

dan op? En als ik kies voor een elektrische bus, hoe kan ik dat zo voordelig mogelijk doen, zowel in aanschaf als met opladen? 

In dit artikel zetten we de feiten en onze adviezen rondom laad-oplossingen voor je op een rijtje. Want Eneco eMobility helpt 

jou graag verder.

Waarom zijn er milieuzones?
Al in 2015 hebben landen in het Klimaatverdrag van Parijs afgesproken dat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur 
beperkt moet blijven tot 2 graden Celsius. En in 2020 spraken de landen binnen de EU in de Green Deal af om de Europese 
economie in 2050 klimaatneutraal te maken. Voorlopig is de Green Deal een leidraad. In de komende jaren worden de maatregelen 
uitgewerkt tot wetsvoorstellen, die vervolgens door alle lidstaten moeten worden bekrachtigd. In 2021 kwam daarbovenop het 
EU-plan “Fit for 55”; een maatregelenpakket dat de Europese CO2-uitstoot in 2030 met 55 procent omlaag moet brengen. Een 
van de gevolgen van deze plannen is dat in 2035 er geen nieuwe auto’s en bestelbusjes met een verbrandingsmotor meer worden 
verkocht in de EU. Nederland doet daar nog een schepje bovenop en wil dit verbod al vanaf 2030.

Hoe dan ook komt het einde van de (bestel)auto met verbrandingsmotor in zicht. En in de tussentijd worden de emissie-
eisen aangescherpt en de belastingen op traditionele voertuigen verhoogd. De keerzijde ervan is dat Nederland binnen het 
Klimaatakkoord heeft afgesproken dat de overheden elektrisch vervoer gaan stimuleren. Bijvoorbeeld door bedrijven die 
hierin investeren subsidies te geven en een voorsprong te geven bij het krijgen van overheidsopdrachten. In de Nationale 
Agenda Laadinfrastructuur staat dat er een versnelde uitrol komt van publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, 
dat er betere informatievoorziening komt over locaties en beschikbaarheid van oplaadpunten en laadprijzen, en dat er een 
“robuuste laadinfrastructuur” voor (stads)logistiek komt.

Al deze plannen en maatregelen leiden voor veel eigenaren van bestelbussen tot vragen. 
Doe ik er goed aan om nog te investeren in een bestelbus op diesel? Of kan ik beter meteen overstappen op volledig elektrisch? 
En wat komt daar allemaal bij kijken?



Omdat veel steden niet willen wachten tot alle Europese en landelijke 
overheidsmaatregelen van kracht worden, hebben zij milieuzones 
ingesteld, of zijn zij heel ver met de voorbereidingen daarvan. In veel 
binnensteden speelt namelijk de luchtkwaliteit een doorslaggevende rol 
om voertuigen met relatief meer uitstoot te weren.

Steden die nu al een milieuzone hebben ingevoerd voor personen- en bestelauto’s die op diesel rijden zijn: Amsterdam, 

Arnhem, Rotterdam en Utrecht. Steden die zo’n milieuzone hebben ingepland zijn: Den Haag, Leiden, Maastricht en Nijmegen. 

We verwachten dat in 2025 nog meer steden hieraan meedoen.

Als eigenaar van een bestelbus op diesel kun je in deelnemende gemeenten twee soorten milieuzones tegenkomen:

   Milieuzones, de feiten en cijfers  

Compleet overzicht van de steden en de regels.

Checken wat de emissieklasse van jouw voertuig is. 

Je vult je kenteken in, en onder het tabblad 

Motor & Milieu vind je jouw emissieklasse terug.

Bekijk hier

Bekijk hier

1. Een gele milieuzone: 2. Een groene milieuzone:

Rij je in een personen- of bestelauto op diesel? Dan 

mag je alleen in deze milieuzone komen als jouw auto 

emissieklasse 3 of hoger heeft. Heeft je auto een 

emissieklasse van 0, 1 of 2, dan is een gele milieuzone 

voor jouw voertuig verboden. De emissieklasse is een 

cijfer waarmee wordt aangegeven hoe schoon je voertuig 

is. Hoe hoger het cijfer, hoe schoner je voertuig.

Heb je een personen- of bestelauto die op diesel rijdt en een 

emissieklasse van 4 of hoger heeft? Dan mag je in een groene 

milieuzone komen. Een groene milieuzone is dus toegestaan 

voor dieselvoertuigen met een emissieklasse van 4 of hoger.  

Dieselvoertuigen met emissieklasse 0, 1, 2 of 3 mogen hier 

niet in. De gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag en 

Utrecht hebben een groene milieuzone.

https://www.milieuzones.nl
https://ovi.rdw.nl


Overweeg je een nieuwe dieselauto aan te 
schaffen? Houd er dan rekening mee dat per 
1 januari 2025 gemeenten strengere eisen 
kunnen stellen. Vanaf die datum mogen alleen 
diesels met emissieklasse 4 of 5 en hoger de 
milieuzone in.

Daarnaast kunnen gemeenten vanaf 1 januari 2025 nul emissiezones invoeren in 

hun gemeenten. Deze nul emissiezones gelden voor vracht- en bestelauto’s. Heb 

je een bestelauto? Dan mag je deze zone alleen in als jouw bestelauto elektrisch 

is en geen schadelijke stoffen uitstoot.

Hiernaast een kaartje met de steden die een nul emissiezone gaan invoeren:

Tientallen andere steden zijn hiermee bezig. Er zijn dus vanaf 2025 serieuze 

restricties te verwachten voor de toegang tot de binnenstad met een bestelbus 

die op diesel rijdt.

Wel is er een overgangsregeling. Gemeenten moeten hun nul-emissiezone 

vier jaar van tevoren aankondigen zodat ondernemers zich hierop kunnen 

voorbereiden. Met een bedrijfswagen met een emissieklasse 5 of hoger kun je 

nog tot en met 2026 deze zone in. Bedrijfswagens met minimaal emissieklasse 6 

krijgen nog toegang tot de zero emissiezone tot en met 2027. Tegelijkertijd is het 

goed je te realiseren dat je hoe dan ook met een diesel-bestelbus in deze steden 

over vier of vijf jaar er niet meer in komt. Overstappen op elektrisch vervoer is dus 

op termijn onontkoombaar.

  Besluit genomen

  Besluit aangekondigd

  Nog geen aankondiging

Amsterdam

Haarlem

Leiden

Delft

Rotterdam

Groningen

Assen

Zwolle

Utrecht

Nijmegen

Tilburg

Eindhoven



MIA\Vamil
Via de Milieuinvesteringsaftrek MIA kun je een 
investeringsaftrek gebruiken die kan oplopen tot 45% 
van het investeringsbedrag. Die aftrek mag je bovenop de 
gebruikelijke investeringsaftrek doen. En met de regeling 
Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) kun je 
75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip dat 
je zelf bepaalt. Je accountant kan je hierin verder adviseren. 
De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig 
zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Met 
de MIA\Vamil kan jouw belastingvoordeel netto oplopen tot 
ruim 14% van het investeringsbedrag. Tip: ook laadpunten 
kunnen in aanmerking komen voor deze subsidie.

KIA
Als je als ondernemer in bedrijfsmiddelen investeert kun je 
met een investeringsaftrek een bedrag van de winst aftrek-
ken. Je komt dan in aanmerking voor kleinschaligheidsinves-
teringsaftrek (KIA). De hoogte van de KIA hangt af van het 
geïnvesteerde bedrag. Je kunt het inzetten bij de aanschaf 
van een elektrische bedrijfswagen. De KIA is een aftrekpost 
op je winst. Het bedrag dat je mag aftrekken, hangt af van 
het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

SEBA
Met deze subsidie kun je als ondernemer tot € 5.000,- 
terugkrijgen bij de aanschaf of financial lease van een 
emissieloze bestelbus (plug-in elektrisch of waterstof). Er 
is een flink aantal voorwaarden aan verbonden. Zo moet 
de nieuwwaarde meer dan € 20.000,- zijn. De actieradius 
van de bedrijfsauto moet minimaal 100 kilometer zijn. De 
subsidie is beschikbaar tot en met 2025. Elk jaar wordt de 
subsidiepot gevuld, en op is op.

Gemeentelijke subsidies
Veel gemeenten stimuleren elektrisch rijden. Zo geeft 
de gemeente Amsterdam subsidie op uitstootvrije 
bedrijfsauto’s en kun je in Den Haag en veel andere 
gemeenten een gratis laadpaal krijgen. Op de website 
Nederland Elektrisch vind je de belangrijkste subsidies die 
landelijk, regionaal, provinciaal en lokaal verkrijgbaar zijn 
voor elektrische voertuigen. Daarnaast loont het zeker de 
moeite om in je eigen gemeente na te gaan of er regelingen 
bestaan die mogelijk niet op deze website bekend zijn.

Om de overstap op elektrische voertuigen te stimuleren 
heeft de overheid verschillende regelingen bedacht.

   Subsidies: welke 
   subsidies zijn er en hoe kun  
   je subsidie krijgen?

https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie-uitstootvrije-bedrijfsauto/
https://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/amsterdam-elektrisch/subsidie-uitstootvrije-bedrijfsauto/
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba/voorwaarden-en-verplichtingen
https://nederlandelektrisch.nl/subsidies-financiering/subsidies-en-regelingen
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsauto�s-%28seba%29/voorwaarden-en
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/mia-en-vamil-voor-ondernemers/mobiliteit
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsauto�s-%28seba%29/voorwaarden-en
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/ondernemers/content/ik-heb-een-investering-gedaan-heb-ik-recht-op-de-kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-kia
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/subsidieregeling-emissieloze-bedrijfsauto�s-%28seba%29/voorwaarden-en
https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/seba/voorwaarden-en-verplichtingen


Eneco 
eMobility 
helpt

Heb je het idee dat nú het moment is om te investeren in een elektrische 
bedrijfsauto? Maar zou je eerst eens willen sparren met iemand met 
verstand van zaken? Eneco eMobility is er om jou verder te helpen. 
We kunnen je niet adviseren in de keuze voor jouw ideale elektrische 
bedrijfsauto of bij het aanvragen van subsidies. Maar wel bij de perfecte 
laadoplossing. We kunnen in een persoonlijk gesprek jouw wensen in 
kaart brengen en veel vragen beantwoorden. Daarna zijn we je graag van 
dienst met een laadoplossing op maat. Want geen bedrijf is hetzelfde.

In kaart brengen wat je nodig hebt

Wat zijn jouw wensen, hoe matcht dat met de technische 

vereisten, is er voldoende elektriciteit beschikbaar of moet 

je aansluiting worden verzwaard? Wij adviseren je en 

begeleiden je in het overleg met jouw netbeheerder.

Installatie zoals jij dat wilt

Wij installeren de laadpunten graag voor je, samen met één 

van onze erkende installateurs. Heb je een eigen installateur? 

Geen probleem! Dan overleggen we met jouw installateur 

hoe we het aanpakken.

Laden zonder investeren

Geen ruimte of geen zin om te investeren? Geen punt 

bij Eneco eMobility. Met onze oplossing Laden zonder 

investeren kunnen wij de investering voor jou doen.

Alles overzichtelijk op één factuur

Bij een laadpaal op de zaak ontvang je alle kosten 

overzichtelijk op één factuur. Ook  verrekenen wij de 

verbruikte stroom én krijg je online inzicht in het verbruik van 

je laadpunten.

Veilig laden met Smart Charging

Met onze Smart Charging-technologie houden de laadpunten 

rekening met de beschikbare stroomcapaciteit in jouw 

bedrijfspand. Zo kom je niet in het donker te zitten en blijven 

jouw bedrijfsprocessen gewoon doordraaien.

24/7 support en hulp op afstand

Bij ons ben je verzekerd van 24/7 support en hulp op 

afstand. Stel, je stekker zit een keer vast of het laadpunt 

geeft een storing. Onze customer care kan direct meekijken 

op afstand en vaak zo een storing al verhelpen.

Standaard laden of snel laden?

Wij zijn van alle markten thuis op het gebied van AC 

(standaard laden) en DC (snel laden). Op basis van jouw 

situatie kunnen wij je hierin het beste adviseren.



Kijk verder dan de aanschafprijs…

Investeren in een elektrische bedrijfsauto lijkt kostbaar. Maar niet als je wat beter kijkt naar de Total Cost of Ownership (TCO). 

Want als je gebruik kunt maken van bijvoorbeeld KIA en MIA\Vamil, zijn de aanschafkosten bijna gehalveerd. Vervolgens kun je met veel minder

onderhoud toe (elektrische auto’s hebben minder onderhoud nodig) en profiteer je van veel lagere brandstofprijzen. Gerekend over de gehele levensduur 

is een elektrische bedrijfsauto dan voordeliger. Op dit moment is EURO 6 FULL van toepassing op alle bedrijfswagens om uitstoot te verminderen. 

Vanaf 2025 zal EURO 7 van toepassing zijn. Dat maakt een elektrische bedrijfswagen de interessante oplossing.

…Maar reken je niet té rijk

Regelingen als KIA en MIA\Vamil zijn alleen nuttig als je bedrijf daadwerkelijk genoeg winst maakt. Maak je minder winst of zelfs verlies dan 

heb je minder tot niets aan zo’n aftrek.

Wacht niet te lang

Ben je eruit en wil je overstappen op elektrisch vervoer? Wacht dan niet te lang met en bezoekje aan de dealer. Er bestaan nu al vrij lange 

wachttijden voor levering van nieuwe elektrische bedrijfswagens.

Wees kritisch op je benodigde actieradius

Natuurlijk wil iedereen het liefst een elektrische bus met een actieradius van 1.000 kilometer. Die zijn er nu nog niet, maar breng eens goed in 

kaart wat je echt nodig hebt? Misschien red je het prima door tussentijds een keer een snellader te gebruiken.

Houd de plannen van de gemeenten waarin je werkt in de gaten

Veel bestelbussen worden gekocht voor een termijn van acht jaar. Dat betekent dat als je in 2022 een nieuwe bus koopt, je er tot 2030 mee wilt doen. 

Maar wat heb je aan een dieselbus als je vanaf 2025 de stad niet meer in mag?

Wees scherp op je investerings- of leasetermijn

Zeker gezien de termijn waarop gemeenten hun milieuzones instellen of strenger maken kan het verstandig zijn om op een rijtje te zetten waar je goed aan doet. 

Misschien ben je voor nu beter af met shortlease om pas daarna over te stappen op elektrisch rijden.

Plan vooruit met je laadinfrastructuur

Daarbij helpen we jou graag. We geven advies, installeren en beheren alle laadpunten voor je en denken met je mee over je energiemanagement. Indien gewenst 

kunnen we met onze oplossing Laden Zonder Investeren zelfs de investering voor jou doen.

7 tips voor je overstap naar 
een zero-emissie-bedrijfswagen

Meer informatie

Wil je meer informatie of een persoonlijk advies 

op maat? Neem dan contact op met onze 

zakelijke klantenservice.

https://www.eneco-emobility.com/zakelijk/contact
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