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Jaarverplichting 
Het gebruik van hernieuwbare energie voor vervoer wordt 
in Nederland gereguleerd in de vorm van een verplichting 
voor brandstofleveranciers om een steeds groter deel van 
de aan vervoer geleverde energie hernieuwbaar te maken. 
Binnen deze verplichting geldt een minimum voor de inzet 
van geavanceerde biobrandstoffen en een maximum voor 
de inzet van biobrandstoffen uit voedsel- en 
voedergewassen en ook biobrandstoffen op basis van 
afgewerkt frituurvet en dierlijke vetten zijn gelimiteerd door 
regelgeving.1 
In Figuur 1 is de verwachting van de ontwikkeling van het energieverbruik in de 
transportsector te zien. Figuur 1 laat zien dat met een jaarverplichting van 28%2 in 
2030 voor hernieuwbare energie in vervoer de komende jaren de inzet van fossiele 
energie onverminderd hoog blijft, ondanks dat het aandeel elektriciteit voor vervoer 
zal gaan groeien. In 2022 bedraagt de bijdrage van hernieuwbare elektriciteit inaar 
schatting zo’n 2 procent, in 2030 loopt toe tot circa 35 procent. Ook het gebruik van 
biobrandstoffen zal moeten toenemen om aan de oplopende jaarverplichting te 
voldoen.  

 
1 Besluit en Regeling energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 
van het Europese Parlement en de Raad. Zie voor meer informatie: 
https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/implementatie-van-het-besluit-energie-vervoer-en-de-
regeling-energie-vervoer-overzicht  
2 Zie Tabel 1 voor ontwikkeling jaarverplichting. Voor sommige hernieuwbare brandstoffen en 
energiedrager gelden vermenigvuldigingsfactoren bij het voldoen aan de jaarverplichting. 
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Figuur 1. Inzet van fossiele en hernieuwbare energie in Nederlandse mobiliteitssector, gebaseerd op 
KEV2020. Bron: studio Gear Up, 20213 

Figuur 1 is gebaseerd op de oplopende jaarverplichting, de subdoelen voor Annex 
IX-A biobrandstoffen, limiet voor biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewasen 
en limiet voor Annex IX-B biobrandstoffen voor de jaren 2022-2030. Deze zijn in 
Tabel 1 weergeven. 
 

Tabel 1. Ontwikkeling van de jaarverplichting, subdoelen en limieten. Cijfers zijn afkomstig uit Besluit Energie Vervoer (dec-2021) 
en Regeling Energie vervoer4. 

 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Jaarverplichting hernieuwbare energie 
in transport 

17,9% 18,9% 19,9% 21,0% 22,3% 23,6% 25,0% 26,5% 28,0% 

Limiet voor biobrandstoffen uit 
voedsel- en voedergewassen 

1,4% 

Sub-doel Annex IX-A biobrandstoffen 
(uit afval en residuen), 
vermenigvuldigingsfactor  

>1,7% >2,4% >2,9% >3,6% >4,2% >4,9% >5,6% >6,3% >7,0% 

Limiet voor Annex IX- B 
biobrandstoffen (uit gebruiktfrituurolie 
en dierlijke vetten) 

10,0% 

Vermenigvuldigingsfactoren:  

• voor inzet Annex IX 
biobrandstoffen 

2 

• voor inzet hernieuwbare 
elektriciteit 

4 

• voor inzet van hernieuwbare 
brandstoffen van niet-biologische 
oorsprong 

2,5 

• voor inzet van hernieuwbare 
brandstoffen in luchtvaart 

1,2 

 
3 studio Gear Up, 2021, Inzet van biobrandstoffen uit voedsel- en voedergewassen, een onderzoek naar 
aanleiding van de aangehouden motie De Hoop, in opdracht van Ministerie van I&W. Zie 
https://www.studiogearup.com/sgu-rapport-inzet-van-biobrandstoffen-uit-voedsel-en-voedergewassen/  
4 Besluit en Regeling energie vervoer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 
van het Europese Parlement en de Raad. Zie voor meer informatie: 
https://www.hernieuwbarebrandstoffen.nl/post/implementatie-van-het-besluit-energie-vervoer-en-de-
regeling-energie-vervoer-overzicht 
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Het Platform Hernieuwbare Brandstoffen wil erop wijzen dat de jaarverplichting in 
de huidige opzet ervoor zorgt dat hernieuwbare alternatieven tegenover elkaar 
worden gezet, in plaats van dat deze samen het aandeel van fossiel terugdringen. 
Doordat er een maximaal deel aan de hernieuwbare energie wordt gesteld 
(Klimaatakkoord, 20195) drukt de ene oplossing de andere eruit, in plaats van dat 
ze samen fossiel eruit kunnen brengen. Het probleem zit in de eis van maximaal 
65 PJ – een eis die vanwege de verhoogde EU-ambitie in het Klimaatakkoord zou 
moeten worden gewijzigd naar een ten minste doelstelling. Daarnaast is volgens 
het Platform een afbouwende limiet op inzet van fossiele brandstoffen nodig. 

 
Figuur 2. Inzoomend op de hernieuwbare energieopties, zoals ook in Figuur 1 weergegeven, waarmee 
de jaarverplichting kan worden gerealiseerd, gebaseerd op het maximum van 65 PJ zoals vermeld in 
Klimaatakkoord. Bron: studio Gear Up, 2021, zie voetnoot 3) 

 
5 https://www.klimaatakkoord.nl/documenten/publicaties/2019/06/28/klimaatakkoord 
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