
EEN BESTAAND NETWERK VAN 1000 ENERGIESTATIONS  
 
Op 21 december 2018 is het Ontwerp van Klimaatakkoord gepresenteerd. De gestelde ambities op 
het thema mobiliteit zijn groot, maar de voorgestelde maatregelen zijn weinig creatief en deels zelfs 
bewezen ineffectief. Voor de snellaadinfrastructuur ligt er geen plan en het bestaande landelijke 
netwerk van tankstations wordt op geen enkele manier betrokken terwijl zij direct mee willen in de 
energietransitie en deze kunnen versnellen. Accijnsverhogingen werken niet door weglekeffecten 
en aanschafsubsidies voor elektrische auto’s zijn onnodig en eerder al niet succesvol gebleken. Die 
komt namelijk merendeels terecht bij de leasemaatschappijen en niet bij de burgers.

Stimuleer laadinfrastructuur: tankstations zijn de 
energiestations van de toekomst
De infrastructuur om al die auto’s op te laden, ont-
breekt echter nog op dit moment. Het aanbod aan
snelladers is onvoldoende en thuis of op werk la-
den zal voor lang niet elke e-rijder een mogelijk-
heid zijn, ook in de toekomst niet. Gebruik de be-
schikbare middelen dan ook om de ontwikkeling 
van die snellaad-infrastructuur te stimuleren. Met 
een landelijk netwerk van bemande locaties door 
het hele land zijn tankstations de perfecte knoop-
punten om de benodigde infrastructuur te verzor-
gen. Ten onrechte wordt de aanname gedaan dat 
tankstations enkel fossiele brandstof willen verko-
pen. Dit is absoluut niet het geval: het gaat er juist 
om zoveel mogelijk klanten zo optimaal mogelijk 
te bedienen. Tankstations bieden energie voor 
auto en bestuurder. Dat is op dit moment groten-
deels fossiele brandstof, en wordt straks elektrici-
teit én waterstof. Wij zijn de energiestations van 
de toekomst. De ondernemers aangesloten bij 
BETA blijven deze behoefte graag invullen.

Aanschafsubsidie: bewezen ineffectief en  
onnodig
Opnieuw maakt een aanschafsubsidie voor de 
eigenaar van een e-voertuig onderdeel uit van de 
plannen. Dat een dergelijke constructie niet de 

meest effectieve is, blijkt uit de effecten van het 
eerdere stimuleren van hybride auto’s. Zodra de 
overheid stopte met het kunstmatig beïnvloeden 
van de markt, stortte deze in elkaar. In een exclu-
sief interview met AutoWeek in augustus 2016 
concludeerde destijds Staatssecretaris Wiebes: 
"We hebben er zes miljard euro in gestopt en 
er nul klimaateffect voor teruggekregen." Ook 
volledig elektrische auto's werden volgens de 
staatssecretaris over-gesubsidieerd. De aankoop-
subsidie voor particulieren, die de Tweede Kamer 
graag zou zien, deed Wiebes af als een absurd 
idee. Het kan toch niet zo zijn dat onze overheid 
voor een tweede keer dezelfde fout gaat maken?

Marktbeïnvloeding is op dit moment helemaal 
niet nodig om mensen te laten overstappen naar 
e-rijden. Cijfers laten zien dat het omslagpunt van 
de ‘total cost of ownership’ van een elektrische 
en een brandstofauto ligt in 2022. Dat heeft sim-
pelweg te maken met het steeds grotere aanbod 
van e-voertuigen door de grote autofabrikanten, 
waardoor de prijs daalt. De consument zal vanaf 
2022 vanzelf al kiezen voor een e-auto, indien 
dit past bij zijn of haar wensen. Stimulering van 
de overheid op dit moment is dus helemaal niet 
nodig, en betreft enkel de hele korte termijn. 
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Accijnsverhogingen: weglekeffecten
Hoe gaan we de energietransitie van mobiliteit 
betalen? Accijnsverhogingen op diesel en benzine 
gaan wellicht opnieuw onderdeel uitmaken van 
de plannen. Ze leiden echter slechts tot beperkte 
inkomsten voor de overheid terwijl de maat-
schappelijke schade groot is. De accijnsverhogin-
gen zijn namelijk, in een klein land als Nederland 
met meer dan 1000 km grens, zeer eenvoudig 
te omzeilen door te tanken in onze buurlanden. 
In zowel België als Duitsland is de belasting op 
fossiele brandstof immers al jaren fors lager. 
Dat zal waarschijnlijk ook zo blijven, nu in Vlaan-

deren het rekeningrijden voor particulieren 
ingevoerd gaat worden. In plaats daarvan pleit 
BETA daarom al jaren voor een extra heffing op 
gereden kilometers of op het voertuig. Dit is veel 
effectiever, zonder de negatieve weglekgevolgen 
van accijnsverhoging. Na een langdurig overleg 
met vele partijen had BETA verwacht dat er een 
plan met meer ambitie zou komen voor de tran-
sitie naar nieuwe mobiliteit en dat er eindelijk 
gekozen zou worden voor rekeningrijden en het 
faciliteren van de infrastructuur voor laadpalen 
en waterstof.
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“Accijnsverhoging en aanschafsubsidie werkt niet, ondersteun rekeningrijden!” 

De Belangenvereniging Tankstations (BETA) is dé onafhankelijke belangenvertegenwoordiger van
zelfstandig ondernemers in de tankstationbranche. BETA vertegenwoordigt sinds 1990 ongeveer 1000
locaties door het hele land, allen met shop. Ondanks herhaaldelijke verzoeken daartoe heeft BETA
niet deel mogen nemen aan de Mobiliteitstafel van het overleg rondom het Ontwerp Klimaatkkoord.

Voor vragen kunt u contact opnemen met ondernemer en vice-voorzitter Wim van Gorsel  
(06-51523040) of Lisanne Henneveld van het secretariaat (010-4111180).


