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Aanpassingsvoorstel normerende regeling 
werkgebonden personenmobiliteit

Inleiding
In het najaar 2020 vond de internetconsultatie plaats over een ontwerp voor 
de normerende regeling werkgebonden personenmobiliteit. In de reacties werd 
steun uitgesproken voor de regeling, maar werden ook bezwaren ingebracht
over de uitwerking. Zorgen waren er over de administratie lasten voor 
werkgevers en op de aansluiting op de onzekere situatie die door covid19 is 
ontstaan. Anderen brachten in dat de regelgeving nog weinig ambitieus was. 
Over deze uitkomsten bent u in december 2020 geïnformeerd. 

De ingekomen reacties waren voor u (Staatssecretaris) aanleiding voor extra 
afstemming met stakeholders (o.a. VNO-NCW, IPO en VNG) en met de 
beoogde uitvoeringsorganisaties. Doel was om tot een voorstel te komen voor 
een aangepaste invulling van de regeling die kan rekenen op draagvlak bij de 
belangrijkste stakeholders. Met als randvoorwaarden: uitgaand van een 
geborgde progressieve daling van de CO2-uitstoot en passend binnen de kaders 
van het Klimaatakkoord. Op basis van de gevoerde gesprekken ligt er een 
voorstel dat o.i. voldoet aan de gestelde randvoorwaarden en dat kan het 
rekenen op draagvlak bij VNO. Voordat wij dit voorstel met andere 
stakeholders bespreken, willen wij uw reactie vragen op het voorstel. 

De normerende regeling komt onder de Omgevingswet te vallen. Door de 
vertraging van de invoering van de Omgevingswet, loopt ook de invoering van 
deze regeling vertraging op. Wij betreuren dit en stellen u een alternatieve 
planning voor, waarbij de regeling weliswaar later ingevoerd wordt, maar het in 
het Klimaatakkoord afgesproken effect in 2030 nog wel kan worden behaald.

Geadviseerd besluit
Ik adviseer u in te stemmen met:
1. de voorgestelde aanpassingen van de regeling:

- ambitieniveau en verplichte jaarrapportages blijven gehandhaafd;
- een collectieve CO2-prestatie tot 2026 i.p.v. een individuele

normering;
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De voorgestelde aanpassingen dragen niet direct bij aan het verlagen van de 
administratieve lasten. Waar dit eerder een belangrijk bezwaar voor 
werkgevers was, heeft het voorstel nu wel draagvlak bij VNO-NCW. 
Verminderen van de lastendruk blijft voor ons een belangrijk aandachtspunt en 
wordt opgepakt in de uitwerking van de regeling en de inrichting van het 
platform zodat die optimaal aansluit op de administratie van werkgevers. 
Daarbij maken we gebruik van de opbrengsten uit het recent afgerond 
onderzoek onder 30 werkgevers naar de toepasbaarheid van de 
jaarrapportages (botsproeven). Ook denkt VNO-NCW mee op dit onderdeel. We 
denken hiermee eerdere bezwaren op dit onderdeel weg te kunnen nemen.  
 
Risico bij dit voorstel is dat werkgevers te laat in actie komen en bij het 
uitblijven van voldoende CO2-reductie in 2026 niet alleen met een individuele, 
maar ook met een verscherpte norm worden geconfronteerd.  
Dit risico willen we ondervangen door van VNO-NCW te vragen, als 
tegenprestatie voor deze tegemoetkoming, zich in te spannen voor structurele 
en positieve communicatie over de regeling richting haar leden. Hiertoe wordt 
in juni een directeurenoverleg georganiseerd. Doel van het directeurenoverleg 
is om de aangepaste invulling van en het gezamenlijk optrekken in 
communicatie van en over de regeling vast te leggen.     
 
Met privacy juristen binnen uw ministerie zijn we nog in overleg over eventuele 
issues die de rapportageplicht kan oproepen in relatie tot de AVG. 
 
De voordelen, nadelen en risico’s van het voorstel staan uitgebreider in de 
toelichting hieronder.  
 
Ad 2: Toestemming voor toetsing met stakeholders 
Naast VNO-NCW hebben ook andere partijen bezwaren geuit in de consultatie. 
We denken dat we de bezwaren van partijen die de regeling te ver vonden 
gaan met het voorstel van VNO en de extra aandacht voor de inrichting van 
het platform kunnen wegnemen. Er waren echter ook partijen (bijvoorbeeld 
Natuur & Milieu) die de oorspronkelijke opzet van de regeling weinig ambitieus 
vonden en het nieuwe voorstel als een verdere verschraling zouden kunnen 
zien. Wij menen dit beeld te kunnen weerleggen: Voor de periode na 2026 en 
in relatie tot de doelstelling van 1 Mton reductie in 2030 verandert er niets. 
Individuele normstelling voor 100+ werkgevers, zowel voor woon-
werkmobiliteit als voor zakelijke mobiliteit, kan per 2026 worden ingevoerd als 
dat nodig is.  Als u akkoord gaat, willen we het voorstel nader bespreken met 
de overige betrokken partijen.  
 
Ad. 3 Bijgestelde planning  
T.a.v. de inwerkingtreding van de regeling is er de volgende bijgestelde 
planning:  
 
Tot eind zomer  Vastleggen afspraken VNO-NCW; bredere sondering  

voorstel; juridisch verwerken van de aanpassingen 
Sept/okt  afstemming voorportalen, onderraad, MR 
Eind okt/begin nov start voorhang 
Juli 2022  publicatie staatsblad 
 
Aangezien deze aanpassingen geen fundamentele wijziging betekenen t.o.v. 
het eerdere concept en in overleg met de belangrijkste stakeholders tot stand 



 

 Pagina 4 van 6 

 

is gekomen, stellen we voor het voorstel niet opnieuw voor te leggen in een 
internetconsultatie.  
 
Richting de Kamer is vorig jaar alleen gecommuniceerd dat de regeling naar 
verwachting per 2022 in werking treedt. De regeling zal als apart hoofdstuk 
onderdeel uitmaken van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal), amvb 
onder de Omgevingswet (Ow). Deze vertraagt mogelijk ook. De EK neemt 
waarschijnlijk voor 1 juli een besluit over de datum van inwerkingtreding van 
de Ow. 
 
Vervolg 

Indien u akkoord bent lichten we de stakeholders in en werken we samen de 
verdere invulling van de regeling uit. Het sonderingstraject omvat een 
directeurenoverleg tussen directeur DuMo en directeur VNO-NCW. Na het 
voorzien in extra capaciteit voor het team, wordt in Q4 2021 de regeling als 
voorhang aan de Tweede Kamer aangeboden. De afronding en publicatie van 
de regeling is per 1 juli 2022 gepland. De inwerkingtreding van de regeling is 
gekoppeld aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
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Toelichting 
December 2020 bent u geïnformeerd over de uitkomsten van de 
internetconsultatie van het concept van de normerende regeling voor 
werkgebonden mobiliteit. De reacties hadden betrekking op de proportionaliteit 
van de normering, met name in relatie tot de lange termijneffecten van Corona 
en de administratieve lastendruk. VNO-NCW gaf aan mee te willen denken over 
aanpassingen m.b.t. de inhoud van de regeling. Ook vanuit het beoogd 
bevoegd gezag (gemeenten) en de beoogde uitvoerende organisaties 
(omgevingsdiensten) waren er aandachtspunten m.b.t. uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van de regeling.  
 
Voorstel VNO: de kern 

Grootste bezwaar van VNO-NCW bij het oorspronkelijke voorstel was de, naar 
de mening van VNO-NCW, onduidelijke relatie tussen het te behalen doel in 
2030 en de berekende individuele norm voor zakelijke mobiliteit (te behalen 
uiterlijk over jaar 2026). De onduidelijkheid wordt versterkt door het ontbreken 
van inzicht in de lange termijn impact van COVID-19. 
Als reactie heeft VNO-NCW een voorstel ontwikkeld dat de jaarlijkse 
rapportages om relevante data te verzamelen behoudt. Maar de voorgestelde 
aanpassing ziet af van een individuele norm voor werkgevers voor zakelijke 
mobiliteit per 2022. Gezien de autonome ontwikkelingen op gebied van 
duurzaamheid, vertrouwt VNO-NCW erop dat werkgevers de komende jaren 
voldoende ondernemen om een CO2-reductie te realiseren. Daarom stelt VNO-
NCW een collectieve prestatie voor, in de eerste jaren na inwerkingtreding van 
de regeling die uiteindelijk moet leiden tot 1Mton CO2-reductie per 2030. Als 
uit de jaarrapportages blijkt dat de collectieve prestatie wordt behaald, blijft 
een individuele norm tot 2030 uit. Als in 2026 uit de data blijkt dat de 
collectieve prestatie niet is gehaald volgt alsnog een individuele normstelling. 
Hiervoor is gekozen omdat het tegemoet komt aan de onzekerheden die kleven 
aan de doorwerking van COVID-19 en omdat het tegen die tijd mogelijk is een 
individuele normstelling voor zowel zakelijke als woon-werk mobiliteit uit de 
data af te leiden.    
 
Voordelen voorstel VNO 

- De doelstelling van 1Mton CO2-reductie in de regeling blijft behouden.    
- Het komt tegenmoet aan de wens voor een regeling met een heldere 

normstelling gebaseerd op accurate data, inclusief opname van de COVID-
19 effecten.  

- Het komt tegemoet aan de bezwaren over de onduidelijke relatie tussen de 
hoogte van de norm en de doelstelling. 

- een accurate normstelling stimuleert achterblijvers om doelgericht naar de 
norm toe te bewegen.  

- Het voorstel is door VNO-NCW aangedragen en vergroot het draagvlak 
onder (een deel van) de achterban.  

 

Nadelen / risico’s voorstel VNO 

- De aanpassing kan geïnterpreteerd worden als een bijstelling in het 
ambitieniveau van de regelgeving. 

- Achterblijvers worden in dit voorstel niet vanaf start afdwingbaar aangezet 
tot actie.  

- Ondanks de gemaakte afspraken kan er in 2026 onrust ontstaan als de 
collectieve CO2-reductie bij werkgevers ver is achtergebleven. Werkgevers 
krijgen dan te maken met een scherpe norm waaraan, binnen 4 jaar, moet 
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worden voldaan. Actieve monitoring vanaf de start en faciliterend beleid 
kunnen dit risico beperken. 

- Als we na 2026 alsnog een norm willen inrichten, vereist dat een amvb-
wijziging (in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Vanwege de 
doorlooptijd hiervan (anderhalf jaar) moet die dan al medio 2024 in gang 
worden gezet.  

Alles overwegende staat voorop dat de aanpassingen van het voorstel goed 
moeten worden vastgelegd. VNO-NCW stemt hiermee in. Binnenkort vindt 
nader overleg plaats op directeursniveau om deze afspraken te borgen.  
 
Uitrol platform rapportageplicht  
Medio 2022 zal het platform voor de rapportageplicht aan werkgevers 
beschikbaar worden gesteld. Vooruitlopend op de wettelijke verplichting 
worden werkgevers verleid om de CO2-prestatie alvast te berekenen. Zo 
komen werkgevers in actie en komen de belangrijke data al binnen. Tevens 
kunnen de laatste kinderziektes worden verholpen. Vanaf 1/1/2023 loopt de 
rapportageverplichting.  
 
Communicatie 
We stellen een samenhangend pakket voor dat de volgende onderdelen bevat: 
- Ondersteunende communicatie vanuit IenW om werkgevers te verleiden 

hun werkgebonden mobiliteit te verduurzamen: via e-Zine, website i.s.m. 
regionale werkgeversnetwerken. Deze activiteiten zijn reeds gestart, 
gaandeweg volgt intensivering. 

- Afspraken met stakeholders over communicatie: o.a. Coalitie Anders 
Reizen, VNO-NCW. 

- Het platform voor de rapportageplicht komt eerder beschikbaar, zodat 
werkgevers hiervan al vrijwillig gebruik kunnen maken.  

 
 



OPENBAAR

Aan
CC

Staatssecretaris IenW
Minister IenW

Van Programmadirectie Duurzame Mobiliteit

TER BESLISSING

Datum
13 januari 2022

Onze referentie

Opgesteld door

Beslistermijn
Zo spoedig mogelijk

Bijlage(n)
3

Pagina 1 van 6OPENBAAR

Aanbieden wijzigingsbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit

Aanleiding
In het klimaatakkoord zijn voor de sector mobiliteit maatregelen afgesproken ter 
vermindering van kooldioxide-emissies. Een van die maatregelen is het invoeren 
van een normerende regeling voor werkgebonden personenmobiliteit. Deze 
maatregel wordt doorgevoerd met regels in een nieuw hoofdstuk 18 van het 
Besluit activiteiten leefomgeving (Bal). Dat besluit maakt onderdeel uit van het 
stelsel van de Omgevingswet. Het nieuwe hoofdstuk 18 Bal wordt toegevoegd met 
een zogenoemd wijzigingsbesluit. Het ontwerp van dat wijzigingsbesluit en de 
nota van toelichting zijn als bijlagen 1 en 2 bij deze nota gevoegd.

Tijdens de staf of een themasessie kan de Programmadirectie Duurzame Mobiliteit 
zorgdragen voor een toelichting op dit onderwerp.

Deze Nota wordt cc naar de Minister van IenW gezonden. Dit is conform de lijn 
die is afgesproken met de vorige minister en staatsecretaris waarbij de 
staatsecretaris als trekker van dit dossier is aangewezen.

Onder het kopje ‘kernpunten wijzigingsbesluit’ is de kern van het wijzigingsbesluit 
verwoord. Onder het kopje ‘toelichting’ wordt meer gedetailleerd ingegaan op de 
inhoud van het wijzigingsbesluit, het proces dat is gevolgd en de planning.

Geadviseerd besluit
U wordt geadviseerd in te stemmen met agendering voor de Ambtelijke 
Commissie Klimaat en Energie (ACKE) van het bij deze nota gevoegde (ontwerp) 
wijzigingsbesluit (Besluit tot wijziging van het Besluit activiteiten leefomgeving en 
het Omgevingsbesluit in verband met het beperken van emissies van kooldioxide 
door werkgebonden personenmobiliteit). 

De ACKE is het ambtelijke voorportaal voor de Ministeriële Commissie Klimaat en 
Energie (onderraad). In de ACKE vindt op ambtelijk (DG) niveau de 
interdepartementale afstemming plaats. Onder het kopje ‘toelichting’ kunt u lezen 
dat met alle betrokken departementen inhoudelijke afstemming heeft 
plaatsgevonden. Alleen over de wetgevingstoets (Ministerie van JenV) en de 
constitutionele toets (Ministerie van BZK) is nog finale afstemming vereist. De 
wetgevingstoets levert geen onoverkomelijke discussiepunten op maar moet nog 
wel afgerond zijn voor behandeling in de ACKE. Met het Ministerie van BZK is 
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afgesproken dat de verwerking van de constitutionele toets op een later moment 
mogelijk is. 

Kernpunten wijzigingsbesluit 
• Conform de afspraak in het Klimaatakkoord is het doel van het 

wijzigingsbesluit om de CO₂-emissies door werkgebonden personenmobiliteit 
(zakelijke mobiliteit en woon-werkmobiliteit) per 2030 met 1 Mton te 
verminderen. 

• Doelgroep van de regels zijn ondernemingen en rechtspersonen met 100 of 
meer werknemers. In totaal gaat het om ongeveer 8.000 organisaties. 

• Met name door de onbekende gevolgen van de COVID-19-pandemie is door 
Staatssecretaris Van Veldhoven besloten dat in ieder geval in de eerste 
periode tot 2026 geen normen (emissiegrenswaarden in de vorm van een 
maximale emissie per reizigerskilometer) voor individuele ondernemingen en 
rechtspersonen in werking zullen treden. Wel geldt de verplichting om 
jaarlijks te rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit. Het gaat om 
het aantal gereden kilometers per voertuigtype en vervoersmodaliteit. 
Staatssecretaris Van Weyenberg heeft deze lijn bevestigd. 

• Op basis van de gerapporteerde gegevens monitort IenW of het gestelde 
reductiedoel voor 2030 bereikt gaat worden. In 2025 stelt IenW op grond van 
de gerapporteerde gegevens vast of de totale CO2-emissie door 
werkgebonden personenmobiliteit in 2024 onder het emissieplafond is 
gebleven. Daarnaast moet er vanaf 2019 sprake zijn van een dalende lijn in 
de CO2-emissie. Het emissieplafond voor 2024 is opgenomen in paragraaf 2.4 
van de nota van toelichting. Dit plafond is bepaald op basis van het graduele 
pad richting het reductiedoel van 1 Mton dat volgens het Klimaatakkoord in 
2030 moet worden bereikt.  

• Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven 
of als er geen sprake is van een dalende lijn in de CO2-emissie, zal alsnog de 
in het Bal opgenomen emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit in werking 
treden en zal mogelijk ook een emissiegrenswaarde voor woon-werkmobiliteit 
aan het Bal worden toegevoegd waaraan per 2030 moet worden voldaan door 
individuele ondernemingen en rechtspersonen. De emissiegrenswaarden 
zetten achterblijvers aan tot actie, koplopers worden ontzien omdat die al 
zullen voldoen aan de emissiegrenswaarden. Ondernemingen en 
rechtspersonen die in actie moeten komen, hebben de vrije keuze hoe ze dit 
doen: werknemers minder laten reizen door meer thuis werken of online 
vergaderen, werknemers meer met OV, de fiets of elektrische auto’s laten 
reizen etc.. 

• De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten worden 
aangewezen als bevoegd gezag. Met een wijziging van het Omgevingsbesluit 
worden de colleges verplicht om de met het wijzigingsbesluit samenhangende 
taken op te dragen aan de omgevingsdiensten. 

Toelichting 
Hieronder wordt meer in detail ingegaan op een aantal onderwerpen. 
 
Emissieplafond in plaats van emissiegrenswaarden 
Eind 2020 heeft de internetconsultatie plaatsgevonden van het ontwerpbesluit. 
Naar aanleiding daarvan zijn aanvullende gesprekken gevoerd met stakeholders. 
Met name de onbekende gevolgen van de COVID-19-pandemie leverden bij hen 
veel zorgen op. Een emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit die onderdeel 
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uitmaakte van de internetconsultatieversie van het wijzigingsbesluit, stuitte op 
veel bezwaren en had weinig draagvlak. Staatssecretaris van Veldhoven heeft 
medio vorig jaar dan ook besloten om die emissiegrenswaarde voorlopig niet in 
werking te laten treden en om er (tot 2025) voor te kiezen de CO2-emissies door 
werkgebonden personenmobiliteit alleen te monitoren. Om te kunnen beschikken 
over de vereiste gegevens voor de monitoring, is het van belang dat de 
verplichting om jaarlijks gegevens over werkgebonden personenmobiliteit te 
rapporteren van kracht wordt. Daarnaast heeft Staatssecretaris Van Veldhoven 
gekozen voor een emissieplafond. Als de totale CO2-emissie door werkgebonden 
personenmobiliteit in 2024 onder dit plafond blijft, zullen in ieder geval tot 2030 
geen emissiegrenswaarden in de regelgeving worden opgenomen. Als het 
emissieplafond wel wordt overschreden, zullen alsnog emissiegrenswaarden aan 
de regels worden toegevoegd. 
 
Privacy werknemers 
Vanwege de verplichting in het ontwerpbesluit om jaarlijks gegevens te 
rapporteren, zijn ondernemingen en rechtspersonen genoodzaakt om 
persoonsgegevens van werknemers te verwerken. Denk aan gegevens over het 
aantal gereisde kilometers en de gebruikte vervoersmodaliteiten. In de 
voorbereiding op het ontwerpbesluit is daarom een zogenoemde 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling uitgevoerd. Dat is verplicht op grond van 
de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Met behulp van die 
beoordeling is de noodzaak onderzocht van de verwerking van persoonsgegevens 
en zijn op gestructureerde wijze de gevolgen en risico’s in kaart gebracht. Aan de 
Autoriteit persoonsgegevens is eind vorig jaar gevraagd advies uit te brengen 
over het ontwerpbesluit. Als het advies wordt afgewacht voor agendering van het 
ontwerpbesluit in het ambtelijke voorportaal, is het risico groot dat de planning 
(zie hierna) niet wordt gehaald. Eventuele aanpassingen naar aanleiding van het 
advies worden op een later moment verwerkt. Het Ministerie van JenV heeft in het 
kader van de wetgevingstoets aangegeven dat het advies niet afgewacht hoeft te 
worden voor agendering in de ACKE. 
 
Regeldruk 
In de voorbereiding op het ontwerpbesluit is het Adviescollege advisering 
regeldruk (ATR) om advies gevraagd. Op 10 december 2020 heeft ATR advies 
uitgebracht over het ontwerpbesluit. Het college onderkent de noodzaak om CO2-
reductie in mobiliteit te bewerkstelligen. Het ontwerpbesluit vloeit voort uit het 
Klimaatakkoord. Het college heeft toch geadviseerd om het besluit niet verder in 
procedure te brengen. Zwaarwegend hierbij is de twijfel over de mate van 
doelbereik en effectiviteit van de gekozen normstelling in verhouding tot de hoge 
lasten die het besluit veroorzaakt. Daardoor acht het college het voorstel niet 
proportioneel. Ook constateert ATR dat de berekening van de regeldruk niet 
compleet is. Naar aanleiding van het advies van ATR is de nota van toelichting 
aangevuld met een onderbouwing van de noodzaak en effectiviteit van het 
ontwerpbesluit. Daarmee is tegemoet gekomen aan het belangrijkste bezwaar van 
ATR. Verder is naar aanleiding van het advies de berekening van de regeldruk 
gecomplementeerd. Een verkorte weergave van de resultaten van de berekening 
zijn weergegeven in de paragrafen 5.2.1 en 5.2.2 van de nota van toelichting. De 
reacties op de overige punten van ATR zijn weergegeven in de tabel in paragraf 
5.2.3 van de nota van toelichting. Ondanks het negatieve advies van de ATR, dat 
is gegeven op een moment dat het ontwerpbesluit en de nota van toelichting nog 
niet compleet waren, is het dan ook verantwoord om het ontwerpbesluit in 
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procedure te brengen. Met het Ministerie van EZK, dat verantwoordelijk is voor de 
toetsing op regeldruk, heeft daar informeel ook mee ingestemd. 
 
Bestuurlijke lasten voor gemeenten 
De gemeenten zijn het bevoegd gezag voor de uitvoering en handhaving van de 
regels in het ontwerpbesluit. Gemeenten zijn verplicht om de taken op te dragen 
aan omgevingsdiensten. De bestuurlijke lasten (kosten die gemeenten maken 
voor de uitvoering van de regelgeving) zijn inzichtelijk gemaakt in het rapport van 
Andersson Elffers Felix (Uitvoeringskosten van het klimaatakkoord voor 
decentrale overheden in 2022 – 2030) dat in opdracht van de Raad voor het 
Openbaar Bestuur is opgesteld.1 In het rapport worden de totale (extra) kosten 
voor de uitvoering door de decentrale overheden ingeschat op € 800.000,-. 
 
De benodigde gelden worden uit de zogenoemde klimaatenvelop beschikbaar 
gesteld aan gemeenten. Bij voorkeur gaat dat via het gemeentefonds maar de 
gesprekken daarover lopen nog. Lokaal zullen de gemeenten in overleg met de 
omgevingsdiensten ervoor moeten zorgen dat de gelden worden besteed aan de 
taken die voortvloeien uit het wijzigingsbesluit. 
 
IPO en VNG hebben hun zorgen geuit over de bestuurlijke lasten en vragen zich af 
of de berekende € 800.000,- wel voldoende is om alle (extra) kosten te dekken. 
Zie verder onder het kopje ‘krachtenveld’ hierna. 

Krachtenveld 
In de voorbereiding op het ontwerpbesluit heeft intensieve afstemming 
plaatsgevonden met VNO-NCW, MKB-Nederland en Coalitie Anders Reizen2. VNO-
NCW en MKB-Nederland hebben vorig jaar op een aantal momenten hun steun 
uitgesproken voor het ontwerpbesluit. Zie bijvoorbeeld de brief van 23 september 
2021 die als bijlage 3 bij deze nota is gevoegd. Wel vragen deze organisaties 
aandacht voor de privacy van werknemers en het belang van de inrichting van 
goede administratieve faciliteiten om de jaarlijkse rapportageverplichting zo 
makkelijk mogelijk na te kunnen komen. Wat betreft de privacy aspecten wordt 
verwezen naar de tekst hiervoor onder het kopje ‘privacy werknemers’. Over de 
administratieve faciliteiten voor de rapportageverplichting kan worden opgemerkt 
dat de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in opdracht van IenW 
momenteel een elektronische voorziening (e-Loket) ontwikkelt. Met deze 
voorziening worden de administratieve lasten voor de ondernemingen en 
rechtspersonen zoveel  mogelijk beperkt, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij hun 
administraties. Op basis van de gerapporteerde gegevens berekent de voorziening 
de CO₂-emissies. De ondernemingen en rechtspersonen hoeven dus niet zelf de 
emissies te berekenen. Bovendien ontvangen zij terugkoppelrapportages met 
suggesties voor het treffen van emissiereducerende maatregelen. De ontwikkeling 
van het e-loket vindt in afstemming met het bedrijfsleven en de betrokken 
overheidsorganisaties plaats. Er is ook voorzien in het uitgebreid testen van de 
voorziening op gebruiksgemak en functionaliteit. 
 

 
1 https://www.raadopenbaarbestuur.nl/documenten/publicaties/2020/09/24/aef--
onderzoeksrapport-uitvoeringskosten-klimaatakkoord 
2 De coalitie Anders Reizen omvat ruim 70 grote organisaties met een vertegenwoordiging 
van 500.000 medewerkers en met een gemeenschappelijke ambitie om de CO₂-emissie van 
zakelijk reizen te halveren. Het Rijk maakt als werkgever onderdeel uit van Anders Reizen. 
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Daarnaast heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden met IPO en VNG. Zoals 
hiervoor al aangegeven hebben deze organisaties zorgen over de bestuurlijke 
lasten en vragen zich af of de berekende € 800.000,- wel voldoende is om alle 
(extra) kosten te dekken. Zie hiervoor onder het kopje ‘Bestuurlijke lasten voor 
gemeenten’. Op dit moment zijn wij hierover nog in gesprek met deze 
organisaties. Ook over de wijze waarop de gelden beschikbaar worden gesteld 
(gemeentefonds, SPUK of anders) vindt nog overleg plaats.  
Hoewel IPO en VNG in eerste instantie geen voorstander waren van het niet in 
werking laten treden van de emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit, zien zij 
inmiddels wel de voordelen daarvan in. Met name door de extra ruimte die 
daarmee wordt gecreëerd om nog eens goed na te denken over de formulering en 
de hoogte van die waarde. 
 
Ook op interdepartementaal niveau heeft het nodige overleg plaatsgevonden 
tijdens de voorbereiding. Met BZK is afgestemd over de inpassing van de regels in 
het stelsel van de Omgevingswet (de Minister van BZK is stelselverantwoordelijke 
voor de Omgevingswet). Op dit moment vindt er nog een constitutionele toets 
plaats door BZK. Indien nodig zullen de resultaten daarvan worden verwerkt. Met 
EZK heeft afstemming plaatsgevonden over de ontwikkeling van het e-Loket voor 
de jaarlijkse rapportageverplichting, de rapportage over energiebesparing en over 
de regeldrukeffecten. En tot slot heeft met JenV (en de Raad voor de 
Rechtspraak) afstemming plaatsgevonden over de gevolgen van het 
ontwerpbesluit voor de rechtspraak. Momenteel zijn wij met JenV nog in overleg 
over de wetgevingstoets. Die toets is de laatste formele stap voor het ambtelijke 
voorportaal (ACKE). 

Communicatie 
Communicatie is wezenlijk voor effectieve regelgeving. Voor de communicatie 
wordt zoveel mogelijk samengewerkt met VNO-NCW, Coalitie Anders Reizen, 
regionale werkgeversnetwerken, bestaande keurmerken en 
werkgeversinitiatieven, zoals Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Omdat 
voor vaststelling en publicatie van het ontwerpbesluit nog de nodige procedurele 
stappen moeten worden doorlopen, is de communicatie tot nu toe vooral gericht 
geweest op het proces en de planning. Na vaststelling van het ontwerpbesluit 
door de ministerraad en de aanbieding aan het parlement voor de voorhang, zal 
ook actief worden gecommuniceerd over de inhoud en de gevolgen van de regels 
voor de betrokken ondernemingen, rechtspersonen en overheden. 
 
Berichten in de pers over het ontwerpbesluit 
Op 5 en 6 januari 2022 hebben het FD en de Volkskrant artikelen gepubliceerd 
over het ontwerpbesluit. Deze artikelen zijn verschenen na het lekken van 
stukken die wij hebben gedeeld met stakeholders. Dit tegen ons uitdrukkelijke 
verzoek in om hiermee vertrouwelijk om te gaan. Met name de woordvoerder van 
de BOVAG laat zich in deze artikelen negatief uit over het ontwerpbesluit. Deze 
krantenartikelen hebben echter ook gezorgd voor een aantal positieve berichten 
in de sociale en andere media (onder ander BNR-radio). Verwacht mag worden 
dat Kamerleden tijdens of naar aanleiding van de voorhang van het 
ontwerpbesluit vragen stellen naar aanleiding van deze krantenartikelen.  
 
Planning en vervolg 
Na instemming van de ACKE zal de Ministeriële Commissie Klimaat en Energie 
(onderraad) worden gevraagd in te stemmen met het voorstel om het 
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ontwerpbesluit voor te hangen bij de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. De 
voorhang zal mogelijk aanleiding geven voor Kamervragen. Ook kan het 
onderwerp aan de orde komen tijdens overleg met de Kamer. Het is aan de 
Kamer om het onderwerp al dan niet te agenderen. De voorhang duurt formeel 
vier weken. Vanwege de mogelijkheid van agendering van het ontwerpbesluit 
voor het overleg met de Kamer wordt in de planning uitgegaan van twee 
maanden. Na de voorhang zal de Raad van State worden gevraagd om advies uit 
te brengen. Het ontvangen van het advies en het naar aanleiding daarvan 
opstellen van het nader rapport en het bijstellen van het ontwerpbesluit neemt 
ongeveer vier maanden in beslag. Na ondertekening zou de publicatie in het 
derde kwartaal of begin vierde kwartaal van dit jaar kunnen plaatsvinden. 
Inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2023.  
 
Afbreukrisico’s 
De regels komen in het Besluit activiteiten leefomgeving en het Omgevingsbesluit 
die gebaseerd zijn op de Omgevingswet. De inwerkingtreding van de 
Omgevingswet is al een aantal malen uitgesteld. Op dit moment wordt uitgegaan 
van inwerkingtreding per 1 juli 2022. Verder uitstel, ook na 1 januari 2023, is 
echter mogelijk. 
 
Zoals hiervoor aangegeven zal de Autoriteit persoonsgegevens nog een advies 
uitbrengen over de privacyaspecten die samenhangen met het ontwerpbesluit. 
Hoewel wij in de voorbereiding conform de AVG een 
gegevensbeschermingseffectbeoordeling hebben uitgevoerd, samen met de 
privacy deskundigen van IenW, valt niet uit te sluiten dat het advies negatief is. 
Op dit moment is het lastig in te schatten welke kant het opgaat. Een negatief 
advies zal gevolgen hebben voor de planning en zal mogelijk ook aanleiding 
geven voor extra kritische Kamervragen. Zoals hiervoor onder het kopje ‘privacy 
werknemers’ is aangegeven, is het niet raadzaam om het advies af te wachten 
voor agendering van het ontwerpbesluit in het ambtelijke voorportaal. Het risico is 
namelijk groot dat de planning dan niet wordt gehaald. Eventuele aanpassingen 
naar aanleiding van het advies kunnen op een later moment in de procedure nog 
worden verwerkt. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam 

1 Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit 

2 Nota van toelichting 

3 Brief VNO-NCW CO₂ normering werkgebonden 
personenmobiliteit 
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Ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit ter 
aanbieding aan MCKE

Aanleiding
Op 7 februari 2022 heeft u ingestemd met agendering van het ontwerpbesluit 
werkgebonden personenmobiliteit voor de Ambtelijke Commissie Klimaat en 
Energie (ACKE). De beslisnota van 28 januari 2022 (ref. IENW/BSK-2022/23852) 
hiervoor is als bijlage bij deze nota gevoegd. Op 16 maart jl. heeft de ACKE 
ingestemd met agendering van het ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit voor de Ministeriële Commissie Klimaat en Energie (MCKE). 
Thans wordt uw instemming gevraagd om het ontwerpbesluit te agenderen voor 
de MCKE. Aan de MCKE wordt gevraagd om instemming voor agendering in de 
ministerraad en vervolgens voorlegging van het ontwerpbesluit bij het parlement
in het kader van de voorhangprocedure en als de voorhang niet leidt tot 
inhoudelijke wijzigingen van het ontwerpbesluit, het ontwerpbesluit voor advies 
aan de Afdeling advisering van de Raad van State voor te leggen. 

Geadviseerd besluit
U wordt gevraagd akkoord te gaan met agendering van het ontwerpbesluit 
werkgebonden personenmobiliteit voor de MKCE. 
Indien u hiermee akkoord gaat, wordt u ook gevraagd alvast de volgende stukken 
te ondertekenen: 
- de voorhangbrief aan de Tweede Kamer;  en
- de voorhangbrief aan de Eerste Kamer. 

Kernpunten ontwerpbesluit
- Dit wijzigingsbesluit voegt aan het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) regels 
toe om de emissies in de lucht van kooldioxide door woon-werkmobiliteit en 
zakelijke (personen)mobiliteit te verminderen. Daarnaast wijzigt dit besluit het 
Omgevingsbesluit zodat de gemeentebesturen verplicht zijn om de uitvoerings-, 
toezichts- en handhavingstaken die samenhangen met die regels in het Bal te 
laten verrichten door de omgevingsdiensten (de taken worden toegevoegd aan 
het basistakenpakket).
- Conform de afspraak in het Klimaatakkoord is het doel van het wijzigingsbesluit 
om de CO₂-emissies door werkgebonden personenmobiliteit (zakelijke mobiliteit 
en woon-werkmobiliteit) per 2030 met 1 Mton te verminderen. 
- Doelgroep van de regels zijn ondernemingen en rechtspersonen met 100 of 
meer werknemers. In totaal gaat het om ongeveer 8.000 organisaties. 
- In de eerste periode tot 2026 zullen geen normen (emissiegrenswaarden in de 
vorm van een maximale emissie per reizigerskilometer) voor individuele 
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ondernemingen en rechtspersonen in werking treden. Wel geldt de verplichting 
om jaarlijks te rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit.  
- Op basis van de gerapporteerde gegevens monitort IenW of het gestelde 
reductiedoel voor 2030 bereikt gaat worden. In 2025 stelt IenW op grond van de 
gerapporteerde gegevens vast of de totale CO2-emissie door werkgebonden 
personenmobiliteit in 2024 onder het emissieplafond is gebleven. Het 
emissieplafond voor 2024 is opgenomen in paragraaf 2.4 van de nota van 
toelichting. Dit plafond is bepaald op basis van het graduele pad richting het 
reductiedoel van 1 Mton dat volgens het Klimaatakkoord in 2030 moet worden 
bereikt. Daarnaast moet er vanaf 2019 sprake zijn van een dalende lijn in de 
CO2-emissie.  
-Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven of 
als er geen sprake is van een dalende lijn in de CO2-emissie, zal alsnog de in het 
Bal opgenomen emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit in werking treden en 
zal mogelijk ook een emissiegrenswaarde voor woon-werkmobiliteit aan het Bal 
worden toegevoegd waaraan per 2030 moet worden voldaan door individuele 
ondernemingen en rechtspersonen.  

Toelichting 
In bijgevoegde eerdere beslisnota van 28 januari wordt uitvoerig op dit 
ontwerpbesluit ingegaan. Nadien zijn de volgende ontwikkelingen geweest: 
- De Autoriteit persoonsgegevens heeft op 17 februari jl. advies uitgebracht. De 

autoriteit heeft geadviseerd om in het ontwerpbesluit een grondslag op te 
nemen voor het verzamelen van (persoons)gegevens door de ondernemingen 
en rechtspersonen ten behoeve van de jaarlijkse rapportageverplichting. Aan 
dit advies is gevolg gegeven. In paragraaf 3.5 van de nota van toelichting bij 
het ontwerpbesluit is dit nader toegelicht. 

- De wetgevingstoets van J&V is volledig afgerond en verwerkt in het 
ontwerpbesluit.  

- Op verzoek van JenV is na de vergadering van de ACKE in het ontwerpbesluit 
een uitzondering opgenomen voor voertuigen die worden ingezet voor politie- 
en brandweertaken en de geneeskundige hulpverlening.  

- Tijdens de behandeling in de ACKE zijn door de vertegenwoordigers van BZK 
en Financiën opmerkingen gemaakt die relevant kunnen zijn voor de 
behandeling in de MCKE.  
BZK wees erop dat de ambitie wel iets hoger zou kunnen. Het doel van het 
ontwerpbesluit is een CO2-reductie van 1 Mton terwijl een reductie van 2 Mton 
meer in lijn is met de ambities van het coalitieakkoord. Hier kan tegenin 
worden gebracht dat op dit moment de afspraken van het Klimaatakkoord 
worden gevolgd. Het is niet opportuun om daarvan af te wijken en de 
stakeholders te belasten met een zwaardere opgave. Het ontwerpbesluit biedt 
wel de flexibiliteit om de doelstellingen aan te scherpen. 
Financiën wees op de mogelijke fiscale gevolgen als er normen voor 
individuele werkgevers (bedoeld emissiegrenswaarden voor werkgebonden 
personenmobilteit te bereiken voor 1 januari 2050) in werking zouden treden. 
Dit is inderdaad iets om in de gaten te houden. De fiscale gevolgen zullen in 
de beschouwing worden betrokken op het moment dat normering aan de orde 
is. 
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beslisnota voorhang ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit

Aanleiding
De Ministerraad heeft op 1 april jl. het voorstel aangenomen om het 
ontwerpbesluit werkgebonden personenmobiliteit voor te hangen bij het 
parlement. Na overleg met de Programmadirectie Duurzame Mobiliteit en de 
Directie Communicatie wordt voorgesteld om het ontwerpbesluit niet met de 
standaard-voorhangbrieven aan het parlement aan te bieden. Een belangrijke 
reden daarvoor is het commissiedebat duurzaam vervoer van vorige week. Deze 
aanbieding volgt vlak na dat debat. Om die reden is het wenselijk meer duiding te 
geven van de inhoud en het doorlopen proces dan gebruikelijk in de standaard-
voorhangbrieven. 
Naast het ontwerpbesluit en de bijbehorende nota van toelichting is bij de 
voorhangbrieven een document gevoegd met in chronologische volgorde de
beslisnota’s over dit onderwerp. Hiermee wordt voldaan aan de verplichting dat 
bij de stukken die naar het parlement gaan, beslisnota’s aan de bewindspersonen 
moeten worden meegezonden. Op 4 april jl. bent u al akkoord gegaan met het 
voorstel om deze beslisnota’s openbaar te maken (zie beslisnota IENW/BSK-
2022/63887). De bijgevoegde voorhangbrieven komen in de plaats van de 
voorhangbrieven die u eerder (bij beslisnota IENW/BSK-2022/57000) ter 
ondertekening zijn voorgelegd. 

Geadviseerd besluit
U wordt gevraagd akkoord te gaan met: 
a. verzending van bijgevoegde stukken naar het parlement en in verband 
daarmee de voorhangbrieven aan de Eerste en Tweede Kamer te ondertekenen;  
b. openbaarmaking van ook deze beslisnota aan het parlement.

Kernpunten
Voor de agendering van het ontwerpbesluit aan de ACKE en de MCKE zijn de 
kernpunten van het ontwerpbesluit al aan u voorgelegd. Kort samengevat:
- Het ontwerpbesluit bevat regels om de emissies in de lucht van kooldioxide 

door woon-werkmobiliteit en zakelijke (personen)mobiliteit te verminderen. 
- Hiermee wordt uitvoering gegeven aan de afspraak in het Klimaatakkoord om 

de CO2-emissie door zakelijke en woon-werkmobiliteit met 1 Mton te 
verminderen.  

- Doelgroep van de regels zijn werkgevers met 100 of meer werknemers. In 
totaal gaat het om ongeveer 8.000 organisaties. 
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- In de eerste periode tot 2026 zullen geen normen (emissiegrenswaarden in de 
vorm van een maximale emissie per reizigerskilometer) voor individuele 
werkgevers in werking treden. Wel geldt de verplichting om jaarlijks te 
rapporteren over werkgebonden personenmobiliteit.  

- Op basis van de gerapporteerde gegevens monitort IenW of het gestelde 
reductiedoel voor 2030 bereikt gaat worden. In 2025 stelt IenW op grond van 
de gerapporteerde gegevens vast of de totale CO2-emissie door 
werkgebonden personenmobiliteit in 2024 onder het emissieplafond is 
gebleven.  

- Als in 2025 blijkt dat de emissies niet onder het emissieplafond zijn gebleven, 
zal alsnog de emissiegrenswaarde voor zakelijke mobiliteit in werking treden 
en zal mogelijk ook een emissiegrenswaarde voor woon-werkmobiliteit aan de 
regels worden toegevoegd waaraan per 2030 moet worden voldaan door 
individuele ondernemingen en rechtspersonen.  

Nagekomen punt 
In de afgelopen week is gebleken dat VNO-NCW haar positie ten opzichte van het 
ontwerpbesluit aan het heroverwegen is. U heeft volgende week met VNO-NCW 
een gesprek hierover. Voor dat gesprek wordt u nog verder geïnformeerd door 
DGMo.  

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
Niet van toepassing. 
 
Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische Zaken, 
 
 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Voorhangbrief Eerste Kamer 
ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit 

  

2 Voorhangbrief Tweede Kamer 
ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit 

 

3 Bijlage beslisnota's 
ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit 

 

4 Ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit - artikelen 

 

5 Ontwerpbesluit werkgebonden 
personenmobiliteit – nota van 
toelichting 
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