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Introductie
 

Meer dan de helft van alle wegkilometers in het personenvervoer is werkgerela-

teerd. Om de doelstellingen uit het Klimaatakkoord te behalen, legt de overheid 

de komende jaren een belangrijke rol neer bij werkgevers om de CO2-uitstoot te 

verminderen. Het doel is om samen minimaal 1 Megaton CO2 te reduceren.

Op 1 juli 2023 wordt een jaarlijkse rapportageplicht ingevoerd voor organisaties met 

meer dan 100 medewerkers. Zij moeten alle werkgerelateerde reizen van medewer-

kers gaan registreren. 

Ook komt er tot 2025 een collectief CO2-emissieplafond. In 2025 worden de cijfers 

bekeken en wordt er bepaald of het bedrijfsleven samen op de goede weg is. Als dit 

zo is gaan we samen verder met collectieve regels. Als de CO2-uitstoot dan nog te 

hoog is wordt er per 2026 een individuele norm ingesteld per organisatie om duur-

zaam beleid en CO2-reductie te stimuleren.

Veel organisaties hebben zorgen over de extra administratieve lastendruk. Het 

is voor hen een uitdaging om te verduurzamen en daarbij al het zakelijke- en 

woon-werkverkeer bij te houden.

Wat betekent de jaarlijkse rapportageplicht voor jouw organisatie? Hoe kun je zo 

goed mogelijk inspelen op de eisen die aan je organisatie gesteld worden? Hoe kun 

je inzetten op verduurzaming van jullie organisatie?

In deze Whitepaper zetten we de overheidsplannen voor zakelijke mobiliteit voor je 

op een rij. We geven antwoord op bovenstaande vragen en helpen je op weg met 

concrete tips om jouw organisatie voor te bereiden op de komende normen en 

plichten. 
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Disclaimer
Shuttel heeft uiterste zorg aan de betrouwbaarheid van dit whitepaper besteed. On-

danks onze zorgvuldigheid kunnen er mogelijk onjuistheden of onvolledigheden in zit-

ten. Om die reden kun je aan de informatie in dit whitepaper geen rechten ontlenen.  

Shuttel accepteert geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dit whitepaper.

In het kort
Doelstelling:   Bewust kiezen voor duurzame mobiliteit en daarmee de   

   hoeveelheid broeikasgassen in het verkeer verminderen.   

   Het concrete doel is 1 megaton CO2-reductie in 2030.

Ingangsdatum: Vrijblijvende rapportage 1 januari 2023 

   Verplichte rapportage 1 juli 2023

Regelgeving:   Er komt een collectief CO2-plafond in 2025 om het doel   

   van 1 megaton winst te behalen. Voorlopig komt er nog   

   geen verplichte individuele norm.

Voor wie:   Geldt enkel voor werkgevers met meer dan 100    

   medewerkers.

Praktisch:   Verplicht jaarlijks rapporteren van zakelijke kilometers   
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Waar komen de maatregelen van-
daan?
 

Het klimaat verandert. Op mondiaal, Europees en nationaal niveau zijn akkoorden 

gesloten om opwarming van de aarde in de komende decennia te beperken tot 

maximaal 2 graden. Nederland bond zich - net als de gehele EU - aan het Akkoord 

van Parijs. 

Onderdeel van het Klimaatakkoord was het op nationaal niveau formuleren van een 

klimaatplan. In Nederland werd in 2019 eerst de Klimaatwet aangenomen. Daarin 

is vastgelegd met hoeveel procent ons land de CO2-uitstoot wil terugdringen voor 

2030 en 2050. Het doel dat op Europees niveau is gesteld: klimaatneutraal in 2050. 

Nederland drong aan op het stellen van ambitieuze doelen op Europees niveau voor 

2030. Waar in onze Klimaatwet 49% vermindering van de CO2-uitstoot ten opzichte 

van 1990 vastgesteld is, is dit doel voor Europa een reductie van 55% in 2030 ge-

worden. Ook bepaalde de wet dat er een plan moest komen om het bedrijfsleven en 

burgers inzicht te geven in de klimaatdoelen en hun rol daarin. 

2.1  Het Klimaatakkoord
Het Klimaatakkoord (2019) is een overeenkomst die is gesloten 

door organisaties om de noodzakelijke CO2-reductie te bereiken. Op 

basis van dit Akkoord en het Klimaatplan, dat in hetzelfde jaar volgde, voeren ver-

schillende ministeries afgesproken beleid uit. Voor de sector mobiliteit is dat het 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
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Welke plannen liggen op tafel?
Het Ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat heeft een wijziging van het Besluit 

activiteiten leefomgeving (Bal) aangekondigd. Onderdeel van die wijziging is het stel-

len van een collectief CO2-emissieplafond en een verplichting tot een jaarlijkse rap-

portage. Deze plannen komen niet uit de lucht vallen, maar waren onderdeel van het 

Klimaatakkoord dat in 2019 is gesloten. 

In het plan dat nu op tafel ligt, worden werkgevers met meer dan 100 medewerkers tot 

twee zaken verplicht:

1. Het voldoen aan een collectief CO2-plafond in 2025, in lijn met het reductie  

 doel van 1 megaton CO2 voor 2030.

2. Het voldoen aan een rapportageplicht vanaf 2023 waarbij het aantal zakelijke  

 en woon-werk kilometers (per modaliteit) in kaart is gebracht. Deze    

 rapportageplicht gaat in per 01-07-2023.

100 werknemers?
Zit je rond de grens van 100 werknemers of vraag je je af 

of álle medewerkers in je organisatie meetellen? Dan is 

het goed om te weten dat inhuurkrachten, vrijwilligers 

of gedetacheerden niet meegerekend worden. Gedeta-

cheerden tellen vanzelfsprekend wel mee bij de organi-

satie waar ze op de loonlijst staan. 

Ook medewerkers met een nulurencontract of een deelcon-

tract van minder dan 20 uur worden niet meegenomen in 

het werknemertotaal. Verder tellen werknemers met een 

internationalejuridische werkgever alleen mee als ze een 

standplaats hebben op vestigingen in Nederland (Wijziging 

Bal CO2-reductie woonwerk en zakelijke mobiliteit, 2020).

Hoofdstuk 3
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Met de invoering van deze maatregelen legt de overheid bewust veel verantwoorde-

lijkheid bij werkgevers. Dat is nodig, omdat werkgebonden personenmobiliteit verant-

woordelijk is voor 45% van de totale CO2-uitstoot. Werkgebonden personenmobiliteit 

bestaat uit twee delen: woon-werkverkeer (86%) en zakelijk verkeer (14%). In 2030 

moet deze CO2-uitstoot met 1 megaton gedaald zijn.

De komende tijd wil de regering organisaties bewust maken van alle mogelijkheden 

om hun CO2-uitstoot te verminderen. Iedere organisatie mag zelf bepalen hoe ze dit 

aanpakken en welke maatregelen ze nemen. Bewustwording en eigen verantwoorde-

lijkheid staan hierbij centraal.

Zakelijk verkeer: het door een werkgever laten reizen van 

een werknemer in het kader van de dienstbetrekking.

Woon-werkverkeer: het door een werkgever laten reizen 

van een werknemer tussen de woning of verblijfplaats 

van de werknemer en de plaats van werkzaamheden.
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3.1  Collectief CO2-plafond: op weg naar 
1 megaton CO2-reductie
Vanaf 2023 gaan alle organisaties gegevens aanleveren over alle werk gerelateer-

de kilometers van hun medewerkers. Deze maatregel geldt voor organisaties met 

meer dan 100 medewerkers. In Nederland zijn dit 8000 bedrijven, dit is 60 procent 

van de werkzame beroepsbevolking.

De geleverde cijfers geven inzicht in hoe goed we op weg zijn naar de beoogde 

CO2-reductie van 1 megaton voor 2030. Als organisaties goed op weg zijn, blijft het 

bij een rapportageplicht met een collectief CO2-plafond. Indien in 2025 blijkt dat de 

CO2-emissie te hoog is, wordt er per 2026 een maximumnorm voor de CO2-uitstoot 

per organisatie ingevoerd.

Beleidvoering met betrekking tot de rapportageplicht tot 2030
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3.2  Rapportageplicht vanaf 2023
De rapportageplicht zal per 1 juli 2023 ingaan. Een werkgever wordt vanaf dat jaar 

verplicht elk jaar een rapportage op te leveren met de gegevens over de  afgeleg-

de woon-werk- en zakelijke kilometers van de medewerkers. Organisaties leveren 

informatie aan over de hoeveelheid kilometers en het type brandstof wat hiervoor is 

gebruikt. De overheid berekent dan de hoeveelheid CO2-uitstoot op basis van deze 

gegevens.

Op deze manier kan data over de CO2-uitstoot verzameld worden 

en kan feedback gegeven worden over hoe een organisatie meer kan 

verduurzamen. 

Goed om te weten: 
Vrijblijvende rapportage vanaf januari 2023

Wil je als bedrijf goed voorbereid zijn op de verplichte 

rapportage die op 1 juni 2023 ingaat? Via Shuttel kan je 

voldoen aan de vrijblijvende rapportage die vanaf januari 

ingaat. Hiermee staat alles klaar voor wanneer het echt moet!

!
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3.2.1 Privacy werknemers
Bij het opstellen van de regelgeving is ook gedacht aan de privacy van individuele 

medewerker. Jaarlijks rapporteren werkgevers allerlei privacy-gevoelige gegevens. 

Daarom mogen werkgevers alleen de totalen van de gehele organisatie rappor-

teren. Zo kan nooit bekend worden welk vervoersmiddel, brandstof en hoeveel 

CO2-uitstoot van welke werknemer komt.

3.3  Rapportageleed voorkomen
Om het eventuele rapportageleed zoveel mogelijk te verzachten, wordt vanuit de 

overheid een e-loket en helpdesk beschikbaar gesteld. Ook is besloten dat werkge-

vers alleen informatie over het aantal kilometers, gebruikte vervoersmiddel en het 

brandstoftype aan gaan leveren. Zij hoeven dus niet de CO2-emissie te berekenen. 

Dit is een handig hulpmiddel voor het aanleveren van de informatie, maar het 

grootste struikelblok voor organisaties is het bijhouden en administreren van alle 

gegevens. Hoe houdt je alle gereisde kilometers bij? En hoe registreer je het ge-

bruikte vervoersmiddel en brandstoftype overzichtelijk?

Goed om te weten: 
Zakelijk vliegen niet in rapportage

Door de coronapandemie is het zakelijk vliegen weliswaar zeer 

sterk afgenomen. Uit recent onderzoek van het Kennisin-

stituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) blijkt dat ongeveer 

5% van de Nederlandse bevolking zakelijk vliegt. Deze 

groep is goed voor 30% van alle vliegreizen die Neder-

landers maken. Toch worden bedrijven niet verplicht de 

zakelijke vliegreizen van medewerkers te rapporteren in de 

CO2-rapportage. Het Klimaatakkoord (2019) richt zich namelijk 

alleen op Nederlands grondgebied. 

!



10

Whitepaper  >  De gevolgen van het Klimaatakkoord voor zakelijke mobiliteit

Rekenvoorbeeld thuiszorgaanbieder 

Thuiszorgaanbieder Buurthelp heeft 125 enthousiaste werknemers. 

In 2023 legden zij totaal 3 miljoen zakelijke kilometers af. Dit is de 

som van de kilometers door medewerkers van Buurthelp gereden met 

lease- of bedrijfsauto’s, zakelijke mobiliteitskaarten of met eigen ver-

voer (auto of fiets) tegen kilometervergoeding. In het overzicht hieronder 

hebben we geïllustreerd wat er vervolgens gerapporteerd moet worden.

Type brandstof

BenzineAuto

Motorfiets

Bromfiets/ 
scooter

Fiets

Lopen

OV

Totaal

Diesel

Hybride (benzine of diesel)

Elektrisch (100% elektrisch of waterstof)

Overige brandstoffen

Benzine/ Diesel

Elektrisch

Benzine

Elektrisch (incl. pedelec)

485.000

10.000

440.000

25.000

8.000

70.000

35.000

30.000

50.000

1.350.000

3.000.000

245.000

142.000

Totaal aantal 
kilometers

CO2-uitstoot

BUURTHELP

Rijksdienst voor Onder-

nemend Nederland (RVO) 

berekent op basis van 

modaliteit, brandstoftype 

en aantal kilometers de 

CO2-uitstoot

Goed om te weten:

De ministerraad heeft op 1 april ingestemd met het wetsvoorstel voor de Nor-

merende Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit. In het loop van dit jaar 

komt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) met een handboek 

waarin ze uitleg geeft hoe bedrijven via het eLoket moeten rapporteren. Op 

basis van ons directe contact met het Ministerie van Infrastructuur en Water-

staat hebben we het bovenstaande rekenvoorbeeld geschetst. Maar het kan 

dus dat er wijzigingen komen of de regeling nog verder wordt uitgesteld.

!
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Welke adviezen hebben wij voor 
werkgevers? 
 

Mogelijk voorzie je op basis van de beschreven norm of rapportageplicht moeilijk-

heden om als werkgever aan de eisen te voldoen. Daarom vind je hieronder een 

aantal praktische adviezen waarmee je het aanstaande beleid zorgelozer tegemoet 

kunt zien.

4.1  Verminderen van CO2-uitstoot

1

Hoofdstuk 4

Minder reizen
Het klinkt wellicht als een dooddoener, maar de makkelijkste manier om de 

CO2-uitstoot binnen je organisatie te verminderen, is het terugdringen van het   

 aantal werk gerelateerde kilometers. Door (een deel van de) meetings bijvoor-

beeld digitaal te laten plaatsvinden of door zakelijke ritten efficiënter in te plan-

nen, kun je al snel een CO2-reductie realiseren.

Anders reizen
Anders reizen is het stimuleren van gebruik van andere, minder belastende, 

vervoersmiddelen. Als werkgever kun je medewerkers motiveren om een duur-

zamer alternatief voor de auto te kiezen, zoals het openbaar vervoer of een 

(elektrische) fiets. Dit is niet eenvoudig, omdat medewerkers (vaak) gewend zijn 

geraakt aan hun manier van reizen. Kijk daarom naar positieve manieren om het 

anders reizen te stimuleren. 

Deze stimulans kan een financiële vergoeding zijn, in de vorm van een hogere 

kilometervergoeding bij het gebruik van de fiets of elektrische auto. Ook een 

speciale vergoeding voor het openbaar vervoer is een mogelijkheid.

Door andere vormen van mobiliteit of vervoersmiddelen in te zetten realiseer je 

significante vermindering in CO2-uitstoot. 

2
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Meer weten?
Wil je meer weten over hoe je het mobiliteitsgedrag van 

je medewerkers op positieve wijze kunt stimuleren? In 

deze whitepaper geven wij je de antwoorden op deze 

vraag en adviseren we je over het opstellen van een 

mobiliteitsbeleid.

!

3 Schoner reizen
Deze tip ligt in lijn met tip 2. Voor sommige werkgevers liggen andere vormen 

van mobiliteit echter niet voor de hand. Een thuiszorgmedewerker of schoonma-

ker zal moeten reizen naar cliënten. In dat geval kun je denken aan verduurza-

ming van je wagenpark door met elektrische of zuinige auto’s te rijden. Maar ook 

het aanbieden van een aangepaste kilometervergoeding voor schonere privéau-

to’s heeft een positieve bijdrage aan de totale uitstoot. 

Als werkgever kun je uiteraard de verschillende mogelijkheden ook combineren 

om te komen tot een gewenste reductie.
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Makkelijker voldoen aan de   
rapportageplicht 
 

Hoe kun je makkelijk de gegevens binnen jouw organisatie verzamelen? 

Het registreren van alle afgelegde kilometers, welk vervoersmiddel 

hiervoor is gebruikt en het bijbehorende brandstofgebruik is geen 

eenvoudige kwestie. Shuttel houdt alle reistransacties van je mede-

werkers bij en verwerkt deze in een rapportage. Zo heb je alle mobili-

teitsrapportages op één plek: overzichtelijk, snel en veilig.

5.1 Kilometerregistratie
Het registreren van alle afgelegde kilometers van je medewerkers kan complex zijn. 

De trend van hybride werken zorgt dat steeds meer medewerkers gebruik maken 

van verschillende vervoersmiddelen. 

Hoe ga je al deze verschillende reisgegevens verzamelen? Shuttel helpt jou door 

de gegevens uit vier verschillende bronnen te verzamelen. We houden gemaakte 

ritten en reizen voor je bij en zorgen voor de volledige administratieve afhandeling. 

Je krijgt aan het eind van de maand een overzichtelijke factuur voor alle mobiliteit, 

met uitgebreide mobiliteitsrapportages die voldoen aan de nieuwe rapportagever-

plichtingen.

Hoofdstuk 5

!
Een klein voorbeeld van een mogelijke 
werkweek: 
Iemand reist op maandag met de trein en 

neemt daarna de deelfiets om op kantoor te ko-

men. Op dinsdag reist hij met de auto naar zijn 

werk. Op woensdag heeft hij een thuiswerkdag 

en op donderdag reist hij met de fiets naar het 

kantoor van een klant in een andere stad. 
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5.2 Eigen vervoer
Er zijn verschillende manieren om kilometerregistratie met eigen vervoersmiddelen 

bij te houden. In onze app kun je routinematig en incidenteel vervoer registreren.

5.3 Auto van de zaak
De auto van de zaak is nog steeds een belangrijk vervoersmiddel voor woon-werk-

verkeer en zakelijke reizen van veel medewerkers. Shuttel zorgt ervoor dat alle ge-

maakte laad- en tankkosten – zowel thuis, op kantoor of onderweg – inzichtelijk in 

één maandelijks bestand verzameld worden. Kilometerstanden vragen wij periodiek 

op bij de gebruiker, zodat altijd inzichtelijk is hoeveel kilometer er is gereden. 

Whitepaper  >  De gevolgen van het Klimaatakkoord voor zakelijke mobiliteit

Routinematig: 
Voor routinematige woon-werkritten voert de medewer-

ker eenmalig zijn type privévervoersmiddelen (bijv. fiets 

en benzine-auto) in, in combinatie met het huisadres 

en werkadres. Via de kalenderfunctie in de Shuttel App 

geeft de medewerker eenvoudig aan wanneer hij naar 

zijn werkplek is gereisd en met welk vervoersmiddel. 

Werkt iemand een dagje thuis? Registreer ook thuis-

werkdagen direct in de app. Zo is de hele ritregistratie 

compleet.

Routinematig
Voor routinematige woon-werkritten voert de medewerker eenmalig 

zijn type privévervoersmiddelen (bijv. fiets en benzine-auto) in, in 

combinatie met het huisadres en werkadres. Via de kalenderfunctie in 

de Shuttel App geeft de medewerker eenvoudig aan wanneer hij naar 

zijn werkplek is gereisd en met welk vervoersmiddel. 

Werkt iemand een dagje thuis? Registreer ook thuiswerkdagen direct in 

de app. Zo is de hele ritregistratie compleet.

Incidenteel
Voor incidentele ritten gebruikt de medewerker de real-time gps  

tracking in de Shuttel App. Hiermee worden al je ritten automatisch bij-

gehouden terwijl je rijdt. Zo registreer je altijd de juiste afstand volgens 

de gereden route. 

Het is ook mogelijk om ritten achteraf handmatig in te voeren.
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Wij ontsluiten ook gegevens van externe partijen waar we geen directe samenwer-

king mee hebben, zodat we over alle gegevens beschikken om mee te rapporteren. 

Deze kunnen we vervolgens combineren met de andere drie databronnen, om een 

complete reisregistratie te maken. Zo wordt het voldoen aan de registratieplicht nog 

makkelijker.

Een voorbeeld:
Leasen jouw medewerkers een auto van een of 

meerdere lease-organisatie(s) met tank- of laad-

pas? Wij kunnen de kilometerstanden van externe 

bronnen ontsluiten in de rapportage. De gegevens 

van de auto en het type brandstof vragen we op bij 

de externe partij. 

5.4 Openbaar vervoer en deelvervoer
Reizen jouw medewerkers met het openbaar vervoer? Shuttel registreert de gege-

vens via Shuttel kaart. Deze werkt precies hetzelfde als een OV-chipkaart.

Ook als medewerkers reizen met één van onze partners in deelvervoer 

kunnen wij gemakkelijk de kilometers registreren. Wij krijgen de ge-

gevens door van het soort vervoersmiddel, het type brandstof en de 

kilometers die geregistreerd zijn. Zo hebben we alle gegevens bij de 

hand om aan de registratieplicht te voldoen.

5.5 Informatie uit externe databronnen
Misschien maakt jouw bedrijf niet voor alle mobiliteitsopties gebruik van Shuttel. 

Wij verzamelen de gegevens dan voor jou uit externe databronnen.
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De uitdaging van de CO2-rapportageplicht
Het registreren van alle reizen van medewerkers kan heel complex zijn. Medewer-

kers maken gebruik van verschillende vervoersmiddelen en deze gegevens haal je 

uit diverse bronnen. Een medewerker reist bijvoorbeeld de ene dag met het open-

baar vervoer en de andere dag met de auto. Als het mooi weer is reist hij met de 

fiets. Shuttel helpt jullie hiermee. Wij halen informatie uit verschillende bronnen en 

combineren deze, zodat jullie met gemak voldoen aan de CO2-rapportageplicht. 

In de Shuttel App registreren medewerkers gemakkelijk routinematig en incidenteel 

vervoer met privévervoersmiddelen (auto, fiets & scooter). 

Bij het openbaar vervoer check je in en uit met de Shuttel Kaart. Zo hebben wij direct 

alle gegevens over jouw reis. Hetzelfde geldt voor het deelvervoer, waarbij we de 

gegevens over het soort vervoersmiddel en de afgelegde kilometers doorkrijgen.

Veel medewerkers maken gebruik van een auto van de zaak. Shuttel verzamelt alle 

laad- en tankkosten en rapporteert deze maandelijks. Kilometerstanden vragen wij 

periodiek op bij de gebruiker. Zo weten we hoeveel kilometer er is gereden.

Misschien maken jullie niet voor alle mobiliteitsopties gebruik van Shuttel. Wij 

verzamelen de gegevens dan voor jullie uit externe databronnen. Deze kunnen we 

vervolgens combineren met de andere drie databronnen, om een complete reisreg-

istratie te maken.

Databronnen

Hoe helpt Shuttel?



17

Whitepaper  >  De gevolgen van het Klimaatakkoord voor zakelijke mobiliteit

033 - 303 46 00 www.shuttel.nl advies@shuttel.nl--

In de wereld van mobiliteit is verandering de enige constante factor. Verandering 

schept kansen. Het spoort ons aan tot innoveren, met oog voor de toekomst van 

onze planeet en de generaties na ons. Het is hoog tijd om de mobiliteit van morgen 

schoner, duurzamer en vooral slimmer vorm te geven. Wij staan klaar om deze 

uitdaging samen met jullie aan te gaan. 

Sinds onze start in 2014 werkt Shuttel elke dag aan de mobiliteit van morgen. Als 

grootste aanbieder van mobiliteitskaarten in Nederland bieden we een antwoord 

op diverse mobiliteitsvraagstukken. Of jullie organisatie nu bezig is met duur-

zaamheid, hybride werken, flexibiliteit, kosten of juist met vitaliteit. Zo helpen we 

heel werkend Nederland met eenvoudige en gebruiksvriendelijke oplossingen voor 

de constant veranderende mobiliteitsbehoeftes. 

Nieuwe ontwikkelingen vragen om visie, ambitie en passende oplossingen. Dat 

bieden wij: met één mobiliteitsapp en een handige mobiliteitskaart krijgen mede-

werkers toegang tot vrijwel alle vormen van mobiliteit, en eventueel thuiswerken. 

Doordat alles op één factuur terechtkomt wordt reizen makkelijker, duurzamer en 

inzichtelijker voor zowel werkgevers als medewerkers. Met Shuttel als complete 

mobiliteitsoplossing ben je klaar voor de toekomst.

Bezoek shuttel.nl of volg ons op LinkedIn.

Neem contact op via onderstaande gegevens of laat ons jou bellen.  Wij bespreken 

graag de mogelijkheden van Shuttel voor jullie organisatie tijdens een adviesge-

sprek of een demo van onze mobiliteitsoplossingen. 

https://www.linkedin.com/company/shuttel
https://www.shuttel.nl/nl/contact-shuttel-pagina/
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