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OVER BETA:

De Belangenvereniging Tankstations (BETA)
behartigt al sinds 1990 de belangen van de
zelfstandige tankstationondernemer. BETA is
met 400 leden en in totaal zo’n 1.200
aangesloten tankstations -allen met shop en
veel met carwash- de grootste Nederlandse
belangenorganisatie voor tankstations. BETA
is van en voor en wordt bestuurd door
ondernemers. Daarmee is BETA uniek en
behouden wij onze slagkracht.

POST-FOSS IEL

Geheel ten onrechte wordt vaak de aanname gedaan dat tankstations alléén fossiele
brandstoffen willen verkopen. Als mkb’ers verkopen wij echter alles wat de klant
wenst. Dus ook nieuwe energiedragers. Vandaag de dag wordt er op zo’n 4.000
locaties in Nederland getankt. De helft hiervan heeft een bemande shop met extra
voorzieningen, waar in totaal meer dan 15.000 personen, waarvan 60% vrouw,
werkzaam zijn. 

Met ons unieke netwerk van tankstations, verspreid over heel Nederland, zijn wij een
onmisbare schakel in de huidige energietransitie. 



KANSEN

Er is een heel portfolio aan (bio)brandstoffen beschikbaar dat per direct CO2-reductie
kan realiseren. Klimaatdoelen kunnen behaald worden door fossiele brandstoffen
tijdens een transitieperiode (gedeeltelijk) te vervangen of in een blend te gebruiken.
Omdat de meeste biobrandstoffen ‘drop-in’ fuels zijn, hoeft de logistieke infrastructuur
nauwelijks te worden aangepast. Alles is er al.

REKEN INGRIJDEN/BETALEN NAAR GEBRUIK  (BNG)

Prijs- of accijnsverhogingen op brandstof zijn niet geschikt als instrument in de
energietransitie. De vraag naar brandstof verandert er niet door en bovendien blijft de
schatkist leger door enorme weglekeffecten naar België en Duitsland. Betalen Naar
Gebruik (BNG) kan in tegenstelling tot accijnzen wel op een eerlijke wijze een grote
bijdrage leveren aan het versneld reduceren van CO2. KPMG stelt dat een veilig
systeem binnen 4 tot 6 jaar te realiseren is. 



SNELLADEN 

Gebruik de beschikbare financiële
overheidsmiddelen niet alleen om de verkoop van
elektrische auto’s te stimuleren maar óók om de
ontwikkeling van de (ultra)snellaadinfrastructuur
bij mkb-tankstations van de grond te krijgen. Dat
is veel duurzamer. 
Zorg daarbij voor passende regelgeving die
voorziet in uitbreiding van horeca- en
serviceactiviteiten vanwege de langere verblijftijd
tijdens het laden.

WATERSTOF

BETA-leden willen graag in waterstof investeren
wanneer er met subsidie een redelijk alternatief
wordt geboden. Daarom heeft BETA door het
indienen van een waterstofproject haar
belangstelling kenbaar gemaakt bij de Rijksdienst
voor Ondernemend Nederland (RVO) en de
Europese Unie voor IPCEI (Important Project of
Common European Interest) om geholpen te
worden. Ondersteuning vanuit de politiek is voor
ons als branche heel belangrijk.

CONCLUS IE

Om de energietransitie echt in een versnelling te
brengen, moet de overheid stoppen met kiezen
tussen de kip óf het ei. Subsidieer en ondersteun
beide: help niet alleen de autobezitters, maar ook
de infrastructuur voor tankstations. 



VERANDERENDE
MOBIL ITE IT

In 1915 opende in Doorn het eerste
tankstation van Nederland. Centraal
gelegen naast het chique hotel Pabst stond
een volautomatische pomp waarmee
passanten benzine konden tanken. En waar
meer dan honderd jaar geleden al de
combinatie met horeca werd gemaakt, is
dat van de dag niet anders. 

In 2021 kan er op 4000 plekken in
Nederland getankt worden, waarvan de
helft een bemande shop heeft. Jaarlijks
worden meer dan 8 miljoen voertuigen van
brandstof of energie voorzien en bieden wij
de klant alles waar men onderweg behoefte
aan heeft. Zo’n 15.000 mensen, waarvan
60% vrouw, werken op deze locaties langs
de weg. Al meer dan een eeuw bewegen
tankstations mee met de veranderende
maatschappij. Een energietransitie is ons
dus niet vreemd. Vaak begonnen als
kolenhandel, wordt er tegenwoordig op
dezelfde plek waterstof en stroom verkocht.
Dat zal ook in de toekomst zo blijven; het
bestaande tankstation netwerk kan, wil en
moet een cruciale rol blijven spelen in de
huidige energietransitie.



De Nederlandse en Europese klimaatdoelen op het gebied van mobiliteit zijn
ambitieus. De energietransitie die nodig is om deze doelen te halen, vraagt dan
ook om forse investeringen. Tegelijkertijd worden financiële prikkels vaak
gebruikt om (groen) gedrag van consumenten te sturen. Niet elke vorm van
heffing is echter even effectief. BETA ziet het invoeren van een vorm van
rekeningrijden – of Betalen Naar Gebruik (BNG) – als noodzakelijk instrument
om de beoogde CO2-doelstellingen te behalen. 

Hogere brandstofprijzen zorgen niet voor minder vraag 

In 2030 moet de CO2-uitstoot op Europees niveau met 55% gereduceerd zijn.
De Europese Commissie overweegt daarom het Emission Trade System (ETS)
toe te passen in het wegtransport. Dit zou betekenen dat er een
emissiehandelsysteem voor bedrijven komt. In 2021 wordt een voorstel
verwacht. In de praktijk zullen brandstofleveranciers de prijs voor
emissierechten direct doorberekenen aan de eindgebruiker. Hiermee ontstaat
dan indirect – naast BTW en accijns –een extra heffing op fossiele brandstof.

In tegenstelling tot wat ermee beoogd wordt, leidt een prijsverhoging van
brandstof niet tot minder vraag (en uitstoot). Van accijnsmaatregelen uit het
verleden weten we dat deze vooral leiden tot een verplaatsing van tanken naar
Duitsland en België. Recent was dit in coronatijd helaas weer goed te zien.
Iedereen tankte noodgedwongen in Nederland. Na het heropenen van de
winkels in onze buurlanden kelderden de omzetten van Nederlandse
tankstations met tientallen procenten. De accijnsverhoging in 2014 zorgde er
toen ook al voor dat bedrijven in de grensstreek massaal te kampen hadden
met negatieve resultaten en verlies van arbeidsplaatsen. Omdat tanken over de
grens vaak gecombineerd wordt met boodschappen doen, wordt ook de gehele
lokale middenstand langs onze landsgrens (meer dan 1000 kilometer) geraakt.
We spekken dus de schatkist van onze buurlanden. Wanneer de weggebruiker
extra belast moet worden, dan mag dit dus nooit meer gebeuren in de vorm van
nog meer accijns. 

REKEN INGRIJDEN/BNG 
(BETALEN NAAR GEBRUIK)  



Voorkom een lege schatkist en voer BNG in

Een bijkomend resultaat van het ‘weglekeffect’ door
accijnsverhogingen is dat het Rijk nu al jaarlijks
honderden miljoenen euro’s aan inkomsten misloopt.
Een deel van dit geld zou beter direct besteed
kunnen worden aan het versnellen van de
energietransitie; bijvoorbeeld door mee te investeren
in een snellaadnetwerk op mkb-tankstations langs
Nederlandse wegen.

Het invoeren van een stelsel waarbij directe
belasting geheven wordt op basis van kilometers
en/of het voertuig is veel effectiever. Vanwege het
weglekeffect pleit BETA al jaren voor
accijnsharmonisatie met onze buurlanden. Bij het
uitblijven hiervan is het invoeren van BNG de meest
eerlijke en kansrijke variant. Benzine is in België
meer dan 30 cent per liter goedkoper. Daarnaast
kent België een accijnsteruggave-regeling op
professionele diesel voor transporteurs (op dit
moment 28 cent per liter) en is het dus nog altijd zeer
interessant voor hen om daar óók diesel te tanken.
Het prijsverschil is dermate groot dat 60% van de
transporteurs vanuit heel Nederland (niet alleen de
grensstreek!) honderden kilometers extra rijden om
maar in België te kunnen tanken. Wég
accijnsopbrengst voor de Nederlandse overheid.

BNG kan daarbij een grote bijdrage leveren aan het
versneld reduceren van CO2. Men moet dan wel de
juiste prikkels geven op de verschillende drukpunten:
de vraag, het voertuig en de brandstof. BNG
betekent voor de consument een stelsel van
ontmoedigen en belonen, het zal gebruik
verminderen, er zijn geen weglekeffecten en het kan
bijdragen aan harmonisatie in Europa. KPMG stelt
dat een veilig systeem binnen 4 tot 6 jaar te
realiseren is. 



POST-FOSS IEL

Op 28 juni 2019 werd het Klimaatakkoord
gepresenteerd. De te behalen CO2-reductie is
sindsdien al verhoogd van 49% naar 55% en
Europa wil zelfs naar 60% in 2030. Zowel de
nationale overheid als de provincies en
gemeenten staan daarom voor zeer grote
uitdagingen. In de Nationale Agenda
Laadinfrastructuur (NAL) en de Regionale
Energie Strategie (RES) worden veel afspraken
uit het klimaatakkoord uitgewerkt. Geheel ten
onrechte wordt vaak de aanname gedaan dat
tankstations alléén fossiele brandstof willen
blijven verkopen. Tankstationondernemers
willen echter de huidige én toekomstige klanten
optimaal blijven bedienen; óók met post-
fossiele energiedragers. 

Met ons unieke netwerk van tankstations met
diverse energiedragers zijn wij een onmisbare
schakel in de huidige energietransitie. Nog lang
zullen wij nodig zijn voor veel auto’s. Gelukkig
wordt dit steeds vaker erkend en is dit ook
bevestigd in de Brandstofvisie 2.0 betreffende
duurzame energiedragers in de mobiliteit.
Hierin staat duidelijk dat de tankstations als dé
energielocaties van de toekomst worden
gezien.



Mobiliteit verandert. Batterij- en waterstof elektrisch rijden
zullen hun intrede doen. Op dit moment zitten we midden in
een transitie, maar de overgrote meerderheid van de
(verkochte) voertuigen rijdt nog op fossiele brandstoffen. Dit
biedt een enorme kans door veel meer inzet van duurzame
en synthetische brandstoffen. Op korte termijn (morgen!)
kunnen alternatieve brandstoffen al een grote rol spelen met
een lagere CO2-uitstoot. 

Er is een heel portfolio aan brandstoffen beschikbaar om
fossiele brandstof (gedeeltelijk) te kunnen vervangen:
groengas, bio-LPG, ethanol, bio-methanol, biodiesel en
hernieuwbare diesel. Daarmee kan de CO2-uitstoot direct
flink worden teruggedrongen. Omdat de meeste
biobrandstoffen ‘drop-in’ fuels zijn, hoeft de logistieke
infrastructuur nauwelijks te worden aangepast. Met deze
brandstoffen die ook volgens het Klimaatakkoord bij
voorkeur gebruikt worden wanneer nog geen alternatief
voorhanden is, kunnen op zeer korte termijn al flinke
stappen worden gezet. 

Het ministerie van I&W ondersteunt dit met beleid (zie Visie
duurzame energiedragers in Mobiliteit, juni 2020). Al is het
maar zolang de mobiliteit nog niet 100%
(waterstof)elektrisch is en we ons in de overgangsfase
bevinden naar emissieloze energiedragers. Ook volgens
Een duurzame brandstofvisie met LEF van I&W en SER uit
2014 kunnen biobrandstofsporen fungeren als ‘verzekering’
mocht de marktintroductie van elektrisch aangedreven
voertuigen langzamer verlopen dan verwacht. Daarnaast
kan ook de verbrandingsmotor tot wel méér dan 50%
zuiniger gemaakt worden. 

KANSEN



Omdat vanaf 2030 alleen nog maar emissievrije auto’s verkocht
mogen worden, zijn grote investeringen noodzakelijk voor het
realiseren van een (ultra)snellaadnetwerk. De tankstationbranche
met zijn fijnmazig netwerk van 2000 bemande knooppunten voor de
benodigde infrastructuur kan, wil én moet hier een rol spelen. De
infrastructuur om al die e-voertuigen op te laden, ontbreekt nog op
dit moment en het aanbod van snelladers is onvoldoende. Gebruik
de beschikbare geldelijke middelen dan ook niet alleen om de
verkoop van elektrische auto’s te stimuleren maar óók om de
ontwikkeling van die snellaadinfrastructuur in het mkb bij
tankstations van de grond te krijgen. 

In tegenstelling tot de consumentenorganisaties hebben de
tankstations niet aan de Mobiliteitstafel gezeten. Dit maakt de keuze
voor een subsidie op elektrische auto’s niet verwonderlijk, maar is hij
ook verstandig? Op dit moment verwacht men dat het total cost of
ownership (TCO) van elektrisch auto’s binnen afzienbare tijd
concurrerend zal zijn en dan is ondersteuning overbodig.  Wij
refereren hier ook aan het door BETA en VNPI (Vereniging
Nederlandse Petroleum Industrie) gepresenteerde rapport van
Berenschot “Tankstations in transitie richting 2035” (zie www.beta-
tankstations.nl) waarin de uitbouw voor een goede infrastructuur
voor snelladers en waterstof als essentieel voor de energietransitie
wordt benoemd. Ook moet de beschikbaarheid van (snel)laadpunten
volgens het Klimaatakkoord verbeterd worden. 

Naast openbare laders en thuisladers (‘langzaamladers’) zijn er ook
forse investeringen noodzakelijk voor het realiseren van een
snellaadnetwerk. De tankstations in de provincie bieden een
fijnmazig netwerk voor snelladen, maar kunnen niet zonder de
hiervoor de benodigde elektrische infrastructuur met voldoende
capaciteit. Dat is nu een probleem. Tankstationondernemers willen
graag meedenken en investeren in snelladers. BETA ziet een grote
rol weggelegd voor de bestaande tankstations en volop kansen om
samen met provincies en gemeenten deze uitdaging aan te gaan.
Gemeenten kunnen met de lokale ondernemers samenwerken en
de weg voorbereiden voor noodzakelijke investeringen in elektrische
infrastructuur richting de tankstations. Ook kan met behulp van
passende regelgeving de uitbreiding van horeca- en
serviceactiviteiten gefaciliteerd worden vanwege de langere
verblijftijd tijdens het laden.

SNELLADEN

http://www.beta-tankstations.nl/


BETA is sinds december 2019 actief lid van het Waterstof(H2) Platform.
Als deelnemer van het H2 Platform hebben we meegeschreven aan het
stappenplan voor tankstationondernemers en gemeenten om waterstof
af te leveren en praten we mee over de veiligheid
(https://opwegmetwaterstof.nl/h2tanken/). Als deelnemer van het H2
Platform zien wij waterstof als één van de levensvatbare opties voor het
verduurzamen van de energievoorziening voor industrie en mobiliteit. 

De TCO van H2 auto’s is in tegenstelling tot batterij elektrisch nog lang
niet concurrerend. Dit geldt zeer zeker ook voor de bouw van een H2
tankstation dat ruim 1,75 miljoen euro kost. Wederom hebben we hier
te maken met het kip-ei-verhaal. BETA ziet waterstof naast elektrisch
als het alternatief op bestaande tankstations voor een duurzame en
emissieloze toekomst en zeker wanneer we het hebben over heavy
duty-oplossingen (zwaar verkeer). Er is echter heel veel geld nodig.
Met name wanneer we het proces willen versnellen. “Waterstof” komt
180 keer voor in het Klimaatakkoord. Nederland ziet dan ook een grote
toekomst voor waterstof, maar ondanks nieuwe investeringsplannen
blijven wij ver achter bij andere Europese landen. BETA-leden
(mkb’ers) zijn niet in staat om 1,75 miljoen euro voor een
waterstofinstallatie op te brengen omdat iedereen in de
tankstationbranche weet dat de er voorlopig toch nog geen sluitende
businesscase zal zijn. 

Toch zouden BETA-leden graag in waterstof willen investeren als er
met subsidie een redelijk alternatief wordt geboden. Daarom heeft
BETA door het indienen van een waterstofproject haar belangstelling
kenbaar gemaakt voor waterstof bij RVO voor IPCEI (Important Project
of Common European Interest). Ons project richt zich op de realisatie
van 20 H2 tankstations, verspreid over Nederland. Ondersteuning
vanuit de politiek voor onze branche kan ons daarbij helpen. Het rijden
op waterstof wordt door de overheid gestimuleerd en met name ons
unieke bestaande netwerk van tankstations langs alle wegen is
uitermate geschikt voor waterstof. Als branchepartij willen wij graag een
rol spelen bij de versnelling maar dat kan alleen met financiële
ondersteuning vanuit de overheid. IPCEI kan als staatsteuninstrument
hierin een grote rol spelen doordat Nederland meer subsidie kan geven
aan waterstofprojecten zoals 20 “BETA” waterstof-tankstations. 

WATERSTOF



CONCLUS IE

BETA wil actief betrokken zijn bij de energietransitie die ons als
branche te wachten staat. Dit hebben we al eerder gedaan: van kolen
naar motorbrandstoffen en van motorolie naar vers belegde broodjes.
Ons imago verandert van fossiel naar post-fossiel. Samen met onze
15.000 medewerkers leveren wij wat onze klanten willen, dus óók
duurzame en emissieloze producten. Wij zijn mkb’ers die focus hebben
voor de toekomst van hun (familie)bedrijf, maar ook de werkgelegenheid
van hun personeel veilig willen stellen en daarom vol deze transitie in
gaan. BETA staat voor groene(re) tankstations. 

Voor waterstof- en zonnecel-auto’s gelden veel belastingvoordelen tot
2026. Dat zal wellicht de verkoop van emissieloze auto’s stimuleren,
maar misbruik ligt op de loer. Eerder zei toenmalig minister Wiebes al
dat subsidiëren op auto’s niet werkte. BETA meent dat de overheid beter
aan een goede infrastructuur voor waterstof en snelladers kan werken
en daarvoor tankstations langs de Nederlandse wegen moet
ondersteunen en de ruimte moet geven. Het zou ons heel erg helpen als
de overheid niet zou kiezen voor óf de kip óf het ei, maar zou gaan voor
de kip én het ei. Dus niet alleen subsidie en ondersteuning voor de
autobezitter maar ook voor de noodzakelijke infrastructuur bij
tankstations. Dat is ook duurzamer want deze infrastructuur voor
energiedragers blijft nog jaren liggen. Wanneer de overheid hiervoor
kiest gaat dat voor een échte versnelling zorgen in de broodnodige
snellaad- en waterstof infrastructuur. Wij zijn er klaar voor.

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het BETA-secretariaat via:

Wim van Gorsel            w.van.gorsel@planet.nl     (06-5152 3040)
Lisanne Henneveld       lisanne@eendrachtbv.nl    (010-411 1180)
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