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Ontwerpbesluit CO2-reductie 
werkgebonden personenmobiliteit



Bewust kiezen voor duurzame 
mobiliteit en daarmee 
minder broeikasgassen in het verkeer
Met dat doel werkt het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (hierna IenW) samen met 
de betrokken overheidsorganisaties, belangenverenigingen en werkgeversorganisaties aan het 
Ontwerpbesluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit (hierna: het ontwerpbesluit). 
Naar verwachting treedt dit ontwerpbesluit op 1 januari 2023 in werking. Met dit informatieblad 
informeert IenW belanghebbende organisaties over de regels in dit besluit. Naast de 
ondernemingen en rechtspersonen met 100 of meer werknemers voor wie de regels gaan 
gelden, gaat het met name om de gemeenten en omgevingsdiensten die verantwoordelijk zijn 
voor het toezicht en de handhaving.

Dit informatieblad gaat uit van de tekst van het ontwerpbesluit zoals 
dat op 19 april 2022 is gezonden naar de Eerste en de Tweede Kamer. 
De behandeling in het parlement, het nog te vragen advies van de 
Raad van State en de werksessies en praktijktoetsen die momenteel 
plaatsvinden, kunnen leiden tot wijzigingen.

Klimaatakkoord
Het ontwerpbesluit komt voort uit het Klimaatakkoord. Met dat akkoord hebben overheden, 
bedrijven en maatschappelijke organisaties maatregelen afgesproken om de CO2-emissie 
te verminderen, onder andere door verduurzaming van het verkeer. Een van de afgesproken 
maatregelen is normering in wetgeving voor werkgevers met 100 of meer werknemers. Met die 
maatregel moet de CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit (woon-werkmobiliteit 
en zakelijke mobiliteit) in 2030 met 1 Mton worden teruggedrongen. Het ontwerpbesluit geeft 
invulling aan die afgesproken maatregel. Het ontwerpbesluit beoogt werkgevers bewuste 
keuzes te laten maken over verduurzaming van hun werkgebonden personenmobiliteit. 
Daarnaast maakt het ontwerpbesluit de reductiedoelstelling afdwingbaar. Een norm voor 
zakelijke mobiliteit voor individuele werkgevers kan van kracht worden als de emissie niet 
voldoende afneemt om het reductiedoel te bereiken.
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Voor wie gaan de regels gelden?
De regels gaan gelden voor zowel private ondernemingen als publieke rechtspersonen, zoals 
gemeenten, provincies en ministeries. Alle ondernemingen met 100 of meer werknemers vallen 
onder het ontwerpbesluit. Peildatum voor het bepalen van het aantal werknemers is 1 januari. 
Als ‘werknemer’ wordt alleen beschouwd degene die krachtens arbeidsovereenkomst of 
publiekrechtelijke aanstelling gehouden is tot het verrichten van ten minste twintig uur betaalde 
arbeid per maand. Gedetacheerden en uitzendkrachten blijven dus buiten beschouwing. Zij 
tellen mee bij het bepalen van het aantal werknemers van het detacherings- of uitzendbureau 
(mits zij daarmee een arbeidsovereenkomst hebben gesloten).

De ‘onderneming’ of ‘rechtspersoon’ omvat alle vestigingen waaruit die onderneming of 
rechtspersoon bestaat. Om te bepalen of een onderneming of rechtspersoon onder de regels 
valt, moeten dus alle werknemers van alle vestigingen van die onderneming of rechtspersoon 
bij elkaar worden opgeteld. De onderneming of rechtspersoon is verantwoordelijk voor de 
naleving van de regels door alle vestigingen. Dat betekent dat degene aan wie de onderneming 
toebehoort of de bestuurder van de rechtspersoon door het bevoegd gezag kan worden 
aangesproken op de naleving van de regels door een bepaalde vestiging. Diegene bepaalt de 
standplaats van werknemers en bepaalt hoeveel dagen de werknemers daar aanwezig moeten 
zijn (woon-werkmobiliteit). Ook bepaalt diegene de overige zakelijke reizen die de werknemers 
moeten maken. De ondernemingen en rechtspersonen hebben met andere woorden de 
touwtjes in handen en hebben overwegende invloed op de reizen die werknemers (van alle 
vestigingen) maken in het kader van de dienstbetrekking.

Uitzonderingen
Er geldt een aantal uitzonderingen. Reizen van werknemers buiten Nederland zijn bijvoorbeeld 
uitgezonderd. Dat is zo afgesproken in het kader van het Klimaatakkoord. Hetzelfde geldt voor 
de reizen die zijn gemaakt met het vliegtuig of een schip. Voor die reizen zijn andere afspraken 
gemaakt. Ook de kilometers die zijn gereisd met voertuigen die zijn bedoeld voor het vervoer 
van goederen of dieren of het gebruik door hulpverleningsdiensten of militairen tellen niet mee. 
Verder zijn de reizen uitgezonderd die worden gemaakt met voertuigen voor de uitoefening van 
de politietaak of de brandweerzorg. Het is niet wenselijk om die voertuigen onder de reikwijdte 

van het ontwerpbesluit te brengen. De regels gelden ook niet voor de reizen van bestuurders 
van voertuigen (buschauffeurs, taxichauffeurs, treinmachinisten etc.) die zijn bedoeld voor het 
vervoer van personen tegen betaling en van de controleurs van vervoersbewijzen (conducteurs).

Tot slot vallen alleen de reizen van werknemers van ondernemingen en rechtspersonen die 
aan de werknemers een financiële vergoeding, vervoermiddel, vervoersbewijs voor openbaar 
vervoer of andere mobiliteitsvoorziening beschikbaar stellen onder de regels. Over die reizen 
zijn namelijk gegevens beschikbaar in de administratie van de werkgevers.

Jaarlijks gegevens verstrekken
Op grond van het ontwerpbesluit moeten de werkgevers (≥ 100 werknemers) jaarlijks (voor 1 juli) 
gegevens verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het 
kalenderjaar daarvoor. Het gaat om gegevens over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte 
vervoermiddelen en de gebruikte brandstof. Er is geen verplichting om gegevens te verstrekken 
over de CO2-emissie zelf. Op basis van de gegevens die (digitaal) zijn verstrekt wordt de emissie 
automatisch berekend. Via een terugkoppelrapportage krijgen de werkgevers inzicht in hun 
emissis en worden ze gestimuleerd om reducerende maatregelen te treffen. Uiteraard is het aan 
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de werkgevers zelf om daarbij te kiezen voor maatregelen die het beste passen. 
Om de vereiste gegevens beschikbaar te hebben is ook een verplichting opgenomen om 
persoonsgegevens van werknemers te verzamelen, op te slaan en te bewerken. Op grond van 
het ontwerpbesluit verstrekken de werkgevers geen persoonsgegevens van werknemers. De 
werkgevers moeten bij het verzamelen van gegevens voldoen aan de privacywetgeving.

Veel werkgevers hebben de gevraagde gegevens al voor een deel in huis, als onderdeel van de 
mobiliteitsregelingen die ze hebben met hun werknemers. Voor werkgevers waarvoor dit niet 
het geval is, heeft het ministerie het initiatief genomen om dienstverleners aan te zetten tot het 
ontwikkelen van instrumenten en tools die werkgevers kunnen ondersteunen bij het verzamelen 
van de vereisten gegevens over hun mobiliteit. Ook zal er een handreiking ‘hoe kom ik aan data’ 
worden opgesteld voor de werkgevers. Deze initiatieven zorgen ervoor dat werkgevers zo min 
mogelijk extra werk hebben, en de regeldruk dus zo laag mogelijk blijft.

Digitaal platform voor het 
verstrekken van gegevens
Werkgevers verstrekken elk jaar de gegevens over de werkgebonden personenmobiliteit 
via het digitale platform van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO). Van dat 
platform moeten de werkgevers gebruik maken. Dat platform is zodanig ingericht dat de 
regeldruk zo laag mogelijk blijft, bijvoorbeeld door gegevens uit een vorige rapportage als 
default aan te bieden en door zoveel mogelijk aan te sluiten bij andere verplichtingen, (zoals 
de energiebesparingsplicht), en systemen, (zoals ISO-certificering), keurmerken en eigen MVO-
procedures. Ook is bij de inrichting van het digitale platform het gebruiksgemak een belangrijk 
aandachtspunt en is zoveel mogelijk aangesloten bij veelvoorkomende inrichtingen van 
bedrijfsadministraties. 

Het digitale platform berekent op basis van de ingevoerde gegevens automatisch de CO2-
emissie. Er wordt naar gestreefd om het platform vanaf 15 januari 2023 operationeel te hebben. 
Dat biedt de mogelijkheid om de voorziening in 2023 te gebruiken voor het indienen van 
rapportages op basis van vrijwilligheid. De ondernemingen en rechtspersonen die onder de 
regels gaan vallen, zal worden gevraagd om in 2023 op vrijwillige basis rapportages in te dienen 
over het jaar 2022.

Emissieplafond
Aanvankelijk was het idee om direct een emissiegrenswaarde (norm) die de CO2-uitstoot 
per reizigerskilometer maximeert voor zakelijke mobiliteit, in werking te laten treden. 
Werkgeversorganisaties hebben daarop gevraagd eerst uit te gaan van een collectief plafond, 
dus zonder verplichte individuele norm, om het doel te behalen. Met dat verzoek is ingestemd. 
Wel moeten werkgevers jaarlijks gegevens over zakelijke en woon-werkmobiliteit verstrekken.
Op basis van de gegevens die werkgevers jaarlijks verstrekken, beoordeelt IenW of de 
in het Klimaatakkoord afgesproken reductie van de CO2-emissie door werkgebonden 
personenmobiliteit in 2030 gehaald gaat worden (reductie van 1 Mton). Die beoordeling vindt 
plaats volgens de volgende criteria:

• in 2024 mag de totale CO2-emissie door werkgebonden personenmobiliteit (zowel 
zakelijke als woon-werkmobiliteit) van alle werkgevers met 100 of meer werknemers het 
emissieplafond niet overschrijden; en

• vanaf 2019 moet er een dalende lijn te zien zijn in die emissie. 
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Het emissieplafond dat in 2024 niet mag worden overschreden, is gebaseerd op het graduele 
pad richting het reductiedoel van 1 Mton dat volgens het Klimaatakkoord in 2030 moet worden 
bereikt.

Als in 2025 blijkt dat aan beide criteria is voldaan, zal er ook voor de jaren vanaf 2025 geen 
emissiegrenswaarde voor individuele werkgevers gaan gelden. Voor de periode 2026 tot en 
met 2030 zullen in overleg met de stakeholders nieuwe criteria voor het beoordelen van de 
noodzaak voor het opnemen van een emissiegrenswaarde worden uitgewerkt die passen 
binnen de reductiedoelstellingen van het Klimaatakkoord. Als blijkt dat aan een van beide 
criteria niet is voldaan, zal die emissiegrenswaarde alsnog in werking treden en zal mogelijk ook 
een emissiegrenswaarde voor woon-werkmobiliteit worden opgenomen in de wetgeving.

Met deze aanpak wordt rekening gehouden met de ongewisse gevolgen van de COVID-
19-pandemie en krijgen ondernemingen en rechtspersonen het vertrouwen om met eigen 
initiatieven een effectieve invulling te geven aan de afspraken van het Klimaatakkoord. 
Tegelijkertijd fungeert het ontwerpbesluit als middel om de gegevens te verkrijgen die nodig zijn 
voor het beoordelen van het bereiken van de klimaatdoelen. Het ontwerpbesluit is bovendien 
een drukmiddel om emissiereductiemaatregelen af te dwingen als dat nodig is. CO2-winst is 
immers essentieel om de klimaatdoelen te halen. 

Het ontwerpbesluit geeft werkgevers een stimulans hun woon-werkmobiliteit en zakelijke 
mobiliteit verder te verduurzamen de komende jaren. Er zijn tal van mooie voorbeelden 
van organisaties die hun werknemers minder laten reizen, of die zich inzetten voor schone 
alternatieven, zoals de fiets of het openbaar vervoer. Een goed voorbeeld doet volgen. Door 

werkgevers de tijd te geven zelf een aanpak te kiezen die bij hen past, kunnen zij verhinderen 
dat de emissiegrenswaarde van kracht wordt. Om het reductiedoel te halen, en daarmee de 
emissiegrenswaarde te vermijden, tellen alle gedane investeringen van werkgevers mee. Dus 
ook de investeringen die zijn gedaan om invulling te geven aan de andere afspraken over 
personenmobiliteit in het Klimaatakkoord. Het ontwerpbesluit bevat geen verplichting om 
bepaalde maatregelen te treffen. Werkgevers hebben de vrijheid om voor die maatregelen te 
kiezen die het beste passen bij hun bedrijfsvoering.

Toezicht en handhaving
In lijn met de systematiek van de Omgevingswet zijn de taken van het bevoegd gezag 
neergelegd bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen de 
onderneming of rechtspersoon is gevestigd. Als de onderneming of rechtspersoon meerdere 
vestigingen heeft, is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente waarbinnen 
de hoofdvestiging is gevestigd, het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is op grond van het 
ontwerpbesluit verplicht om de taken die betrekking hebben op het ontwerpbesluit, op te 
dragen aan een omgevingsdienst. Bij die taken gaat het met name om toezicht op de naleving 
en het voorbereiden van bestuurlijke sancties ter handhaving van de regels.

De toezichtstaken zullen bestaan uit het jaarlijks controleren of de ondernemingen en 
rechtspersonen de gegevens (tijdig en volledig) hebben ingediend. In samenspraak met 
toezichthouders en handhavers zullen aanvullende controletesten worden ontwikkeld op de 
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ingediende gegevens. Bij twijfelgevallen en steekproefsgewijs zullen rapportages handmatig 
worden beoordeeld door de omgevingsdiensten. Een toets op plausibiliteit wil niet zeggen 
dat moet worden getoetst of alle gerapporteerde gegevens kloppen. Dat zou een te zware 
toezichtslast opleveren. 

Bij de handhavingstaken kan worden gedacht aan het aanschrijven van ondernemingen 
en rechtspersonen die geen of onvolledige gegevens hebben verstrekt. Zo nodig kan een 
bestuurlijke sanctie in de vorm van een last onder dwangsom worden opgelegd om het indienen 
van de gegevens af te dwingen. Afhankelijk van het verstrekte mandaat kan het bevoegd gezag 
de sanctie zelf opleggen of dit laten doen door de omgevingsdienst.

Als de emissiegrenswaarde van kracht wordt, zullen in aanvulling daarop de volgende taken 
door de omgevingsdiensten worden uitgevoerd:

• Controleren of aan de emissiegrenswaarde is voldaan. Dat zal geautomatiseerd kunnen 
plaatsvinden op basis van de gerapporteerde gegevens.

• Als uit de controles blijkt dat niet aan de emissiegrenswaarde is voldaan, de bedrijven 
aanschrijven om maatregelen te treffen. Zo nodig kan een bestuurlijke sanctie worden 
voorbereid om af te dwingen dat aan de emissiegrenswaarde wordt voldaan. 

‘Voor mij staat het halen 
van het klimaatdoel voorop, 

en niet het middel,’
Vivianne Heijnen,  

staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Voorbereiding op de invoering
Voordat het ontwerpbesluit in werking treedt, draagt IenW er zorg voor dat het digitale platform 
dat werkgevers moeten gebruiken voor het jaarlijks verstrekken van gegevens, goed aansluit op 
de administraties van de werkgevers. Er is dan ook voorzien in werksessies en praktijktoetsen 
met werkgevers. Daarbij houdt het ministerie de vinger aan de pols en betrekt zij de werkgevers 
om vooraf te verzekeren dat er een goede aansluiting is op de praktijk. 
Ook is voorzien in praktijksessies met omgevingsdiensten en zullen tools en handreikingen 
worden ontwikkeld om het toezicht en de handhaving te vergemakkelijken.
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