
 

 

 
 
Kanttekeningen en opmerkingen 
ten aanzien van MVI criteria voor de productgroep Transportdiensten: Postdiensten.   
 
5 [AANGEPAST] Grenswaarden voor CO

2
-uitstoot 

 
U geeft hier bepaalde waarden aan voor CO

2
 uitstoot voor ambitieniveau 1. Telefonisch heb ik u 

gevraagd waar de genoemde waarden op gestoeld zijn. U heeft daarbij aangegeven dat deze 
gebaseerd zijn op een EU-richtlijn en omdat in de huidige criteria de genoemde waarde ook zijn 
benoemd dient dit als realistisch te worden gezien. 
 
Helaas moet ik u mededelen dat de genoemde waarden onrealistisch zijn voor de inzet van 
dieselvoertuigen. Voor een groot deel van de dienstverlening is het onmogelijk om deze bijvoorbeeld 
te laten uitvoeren met elektrische voertuigen aangezien deze niet over de benodigde actieradius 
beschikken. Tevens zal de inzet van overige alternatieve brandstoffen ook niet zorgen voor een lagere 
CO

2
 uitstoot. Daarnaast heeft u aangegeven dat de CO

2
-uitstoot getest dient te worden op basis van 

WLTP. De WLTP is voor een groot deel van het Nederlandse wagenpark nog niet getest, aangezien 
de BPM pas per 1-7-2020 afhankelijk is van deze test. Daarnaast zijn de waarden die hierbij horen 
heel anders. De ANWB heeft hier uitgebreid verslag van gedaan: 
https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/wltp-veelgestelde-vragen  
 
Enkele voorbeelden van onze eigen voertuigen die u bij de RDW zelf kunt controleren: 
 
Ons voertuig met kenteken: VDD-43-G van 11-10-2019 beschikt over de volgende gegevens: 

 
 
Op basis van uw criteria is bovenstaand voertuig niet in te zetten, aangezien deze conform de NEDC-
richtlijn al 135 g per kilometer uitstoot en de waarde van WLTP waarschijnlijk op factor 1,5 tot 2 ligt ten 
opzichte van de WLTP-norm. Dit lijkt ons niet de bedoeling aangezien dit voertuig tot op heden 
leverbaar is en blijft met dezelfde normen. Op de website van Fiat kunt u een prijslijst downloaden van 
de Fiat Doblo Goederenvervoer, waarbij de uitstoot op basis van NEDC is gepubliceerd. Deze varieert 
van minimaal 134 gram tot maximaal 170 gram CO

2
 uitstoot. Zie voor meer informatie: 

https://www.fiatprofessional.com/nl/brochure#modelCode=2632&modelVersion=goods-transport  
 
 

https://www.anwb.nl/auto/autobelastingen/wltp-veelgestelde-vragen
https://www.fiatprofessional.com/nl/brochure#modelCode=2632&modelVersion=goods-transport


 

 

 
 
 
Ditzelfde is van toepassing op bijvoorbeeld de Volkswagen Caddy, Mercedes Benz Citan en Renault 
Kangoo.  
 
Ons voertuig met kenteken: VGK-11-S van 24-07-2020 beschikt over de volgende gegevens: 
 

 
 
 
Dit voertuig is nog geen 2 maanden oud en vergelijkbare voertuigen staan in bestelling en zullen 
mogelijk dezelfde of zelfs meer CO

2
-uitstoot hebben, aangezien deze voertuigen een grotere wielbasis 

en langere lengte en hoogte hebben. Het voertuig valt onder het type grote bestelauto waar een 
maximum van 180 gram CO

2
 is toegestaan op basis van WLTP. Het voertuig heeft een CO

2
 uitstoot 

van 291 gram CO
2
. De genoemde eis is dus in deze situatie niet realistisch. Vergelijkbare voertuigen 

van andere merken beschikken over vergelijkbare uitstootcijfers.  
 
 
 
 

  



 

 

 
 
 
Ons voertuig met kenteken: VGR-90-D van 13-08-2020 beschikt over de volgende gegevens: 

 
 
 
Het voertuig is nog geen 2 maanden oud en een vergelijkbaar voertuig staat in bestelling en zal 
dezelfde CO

2
 uitstoot hebben. Het voertuig valt onder het type middelgrote bestelauto waar een 

maximum van 153 gram CO
2
 is toegestaan op basis van WLTP. Het voertuig heeft een CO

2
 uitstoot 

van 211 gram CO
2
. De genoemde eis is dus in deze situatie niet realistisch. Vergelijkbare voertuigen 

van andere merken beschikken over vergelijkbare uitstootcijfers.  
 
Ons advies/voorstel: 
Aangezien de huidige eis op ambitieniveau 1 is gesteld staat zou het beweren dat dit een minimumeis 
betreft. De genoemde eis zal dan ook voor veel soorten dienstverlening praktisch onuitvoerbaar zijn. 
Ons voorstel is dan ook om de genoemde eis te laten vervallen zoals deze ook vervallen is voor de 
personenauto’s. Daarnaast kan de genoemde eis juist zorgen voor een extra verhoging van de CO

2
. 

Denk hierbij aan het volgende.  
Er dient een pallet of pakket van circa 350 kg vervoerd te worden met spoed van Amsterdam naar 
Maastricht. De pallet kan zowel qua laadvermogen als gewicht in grote bestelauto met klep. Deze 
heeft een uitstoot van de hierboven genoemde 291 gram uitstoot. Echter mag deze auto conform de 
eis niet worden ingezet. De leverancier zal verplicht zijn om aan deze eisen te voldoen om met een 
vrachtwagen te rijden. Hier zijn immers geen belemmeringen opgelegd ten aanzien van de maximale 
uitstoot. De uitstoot van deze rit met vrachtwagen zal veel hoger zijn als die van een bestelauto met 
klep.  
  



 

 

 
 
 
6 [NIEUW] Minimaal <x>% lage emissie lichte voertuigen 
 
Dit onderdeel heeft naar onze mening dezelfde lage CO2 waarden zoals gesteld in nummer 5. Echter 
is hier het verschil dat al dient te worden voldaan aan de 50 gram CO2 eis. 
Het is van belang om te kijken welke voertuigen momenteel voldoen aan de gestelde eisen. Op dit 
gebied zullen enkel hybride bestelauto’s en elektrische bestelauto’s in aanmerking komen. Momenteel 
is enkel Ford de enige leverancier die een kleine hybride bestelbus kan leveren. Er zijn merken die 
inmiddels elektrische voertuigen leveren echter zijn deze voertuigen beperkt in actieradius. Uit eigen 
praktijktesten blijkt dat er maximaal zo’n 150 kilometer in beladen toestand en winterse 
omstandigheden gereden kan worden met een vol elektrisch voertuig. Hierdoor kan men als 
aanbestedende dienst wel de eis neerleggen om hieraan te kunnen voldoen, echter zal dit praktisch 
bij een specifieke opdracht onuitvoerbaar zijn. Uiteraard zullen er ook opdrachten zijn die wel 
uitvoerbaar zijn. Zo voeren wij al jaren een stadroute volledig elektrisch uit voor een 
scholengemeenschap. Opmerking hierbij is dat het rijden van de route op deze manier ook zorgt voor 
een verhoging van de kosten. Aanbestedende diensten dienen dus bij de eis rekening te houden dat 
de kosten hierdoor flink kunnen gaan stijgen. 
Zie : https://schotpoort.nl/transportoplossingen/albeda  
 
Ons advies/voorstel: 
Beschrijf dat een aanbestedende dienst eerst zelf goed onderzoek gaat doen of de gevraagde eis 
realistisch en haalbaar is voor de gevraagde opdracht. Mocht dit realistisch zijn dan kan men gerust 
de uitvraag doen om deze eis uit te vragen. De aanbestedende dienst moet zich wel bewust zijn van 
het feit dat de kosten hierdoor in verhouding flink zullen stijgen en dat deze kosten door de 
aanbestedende dienst gedragen dienen te worden. 
 
7 [NIEUW]  Minimaal <x>% schone zware voertuigen 
 
 
Elektrisch vervoer en waterstof zijn oplossingen die zeker voor het jaar 2025 niet als interessant 
worden gezien volgens TLN. De huidige markt van de elektrische vrachtwagens (18 en 40 ton) is 
beperkt en heeft een levertijd van meer dan een jaar. Daarnaast zijn de kosten van een elektrische 
vrachtwagen circa 400k niet in verhouding tot een diesel aangedreven variant circa 80k á 90k. Daar 
komt bij dat de vrachtwagen ook infrastructuur nodig heeft om op te laden. Deze kosten worden 
geschat op circa 150k tot 200k. De actieradius wordt hierin geschat op circa 150 kilometer per 
volledige laadsessie.  
Voor het vervoer van stadsdistributie zijn er kleinere voertuigen beschikbaar die meer naar een model 
gaan dat realistisch kan zijn bij de juist inzet en doorlooptijd van het contract. Ook hebben deze 
voertuigen een andere infrastructuur nodig. 
Voor de inzet van biobrandstoffen zijn er mogelijkheden echter gaan deze gepaard met een hogere 
brandstofprijs.  
 
Ons advies/voorstel: 
De aanbestedende dienst dient zich wel bewust zijn van het feit dat de kosten door deze eis zullen 
stijgen. Ook kunnen specifieke voertuigen (zoals elektrisch) levertijden hebben waardoor mogelijk een 
deel van de opdracht niet direct kunnen worden uitgevoerd met het betreffende voertuig. Ons voorstel 
is dan ook dat een orderbevestiging van het betreffende voertuig of voertuigen onderdeel vormt van 
de definitieve gunning en dat hiermee tevens kan worden aangetoond dat aan de eis zal worden 
voldaan. Immers een typegoedkeuringsdocument wordt pas afgegeven bij levering van het voertuig. 
Als het voertuig 6 maanden op zich laat wachten dan wordt dit mogelijk een uitdaging. 
 
 
  

https://schotpoort.nl/transportoplossingen/albeda


 

 

 
 
 
8 [NIEUW]  Minimaal <x>% nul emissie lichte voertuigen 
9 [NIEUW]  De in te zetten voertuigen zijn nul 
 
Ons advies/voorstel: 
Bovengenoemde eisen zijn op zich goed, echter dient men er wel van uit te gaan bij nieuwe 
opdrachten de voertuigen niet makkelijk leverbaar zijn. Ons voorstel is dan ook dat de een 
orderbevestiging van het betreffende voertuig of voertuigen onderdeel vormt van de definitieve 
gunning en dat hiermee tevens kan worden aangetoond dat aan de eis zal worden voldaan. Immers 
een typegoedkeuringsdocument wordt pas afgegeven bij levering van het voertuig. Als het voertuig 6 
maanden op zich laat wachten dan wordt dit mogelijk een uitdaging. 
 

10 [AANGEPAST]  Inzet voertuigen met alternatieve brandstoffen/aandrijvingen wordt 
hoger gewaardeerd 
 
We missen de mogelijkheid om op HVO te rijden. We zien dit niet specifiek als brandstoftype 
genoemd welk valt onder een biodiesel oplossing, welke geleverd kan worden door o.a. Shell. 
BNG is ons onbekend; is dit wel een brandstof? Wordt hier wellicht CBG bedoelt. Op internet is dit niet 
zo maar te bestellen/af te nemen alsmede dat LBG momenteel alleen nog leverbaar is in Zweden. 
Zie ook: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-
opwekken/biogas/toepassingen-biogas  
 
Ons advies/voorstel: 
Bovengenoemde eisen zijn op zich goed, echter dient men er bij nieuwe opdrachten van uit te gaan 
dat de voertuigen niet makkelijk leverbaar zijn. Ons voorstel is dan ook dat een orderbevestiging van 
het betreffende voertuig of voertuigen onderdeel vormt van de definitieve gunning en dat hiermee 
tevens kan worden aangetoond dat aan de eis zal worden voldaan. Immers een 
typegoedkeuringsdocument wordt pas afgegeven bij levering van het voertuig. Als het voertuig 6 
maanden op zich laat wachten dan wordt dit mogelijk een uitdaging. 
Daarnaast missen we de oplossing voor de inzet van biodiesel (HVO) en zien we graag voorbeelden 
die ook beschikbaar zijn in Nederland om daadwerkelijk te gebruiken. 
 
15 [AANGEPAST]  Het personeel heeft een opleidingsprogramma met formele 
procedures gevolgd 
 
Er wordt verwacht dat een medewerker bij indiensttreding een opleiding volgt van 16 uren. Voor een 
groot rijbewijs vrachtwagenchauffeur kunnen we dit begrijpen, echter voor een medewerker van een 
bestelauto is dit wel erg veel tijd. Daarnaast houdt de tekst geen rekening dat indien een medewerker 
al eerder een dergelijke cursus heeft gehad dat deze ook mogelijk geldig kan zijn. 
 
Ons advies/voorstel: 
Ken onderscheid toe in een lichte en zware voertuigen. Het maakt nogal een verschil of er met een 
bestelauto wordt gereden of een vrachtwagen. Daarbij stellen we ons voor dat de chauffeur op een 
bestelauto voldoende opgeleid is als deze een cursus heeft gevolgd van een werkdag. Daarnaast 
adviseren we om een aantal voorbeelden te geven van de verwachte opleidingen.  
 
  

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/biogas/toepassingen-biogas
https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/biogas/toepassingen-biogas


 

 

 
 
 
4 [NIEUW] De opdrachtnemer rapporteert over de uitvoer van social return   
 
We zijn benieuwd hoe er omgegaan dient te worden bij de inzet van medewerkers bij het opnieuw 
winnen van een aanbesteding. Onze organisatie beschikt over een PSO-ladder trede 3 30+ waarbij 
meer dan 30% van de medewerkers een afstand tot de arbeidsmarkt heeft. De medewerkers die we 
bijvoorbeeld bij aanvang van een aanbesteding in dienst nemen kunnen aan het einde van de 
aanbesteding nog steeds in dient zijn. Vervolgens kan de opdracht doormiddel van de Europese 
aanbesteding opnieuw gewonnen worden. Dient dan vervolgens de betreffende medewerker te 
worden ontslagen om opnieuw te kunnen voldoen aan de gestelde eisen. Bijvoorbeeld een 
medewerker die lange tijd in de WW heeft gezeten. Dit kan volgens ons niet de doelstelling zijn van de 
genoemde eis? 
 
Ons advies/voorstel: 
Pas de eisen zo aan dat bestaande medewerkers blijven vallen onder gestelde eisen van SROI. Op 
die manier kan inderdaad worden gerealiseerd dat de genoemde medewerker voor langere tijd 
werkzaam kan zijn. 
Ook zou de PSO-ladder vanaf een bepaalde trede als bewijs kunnen dienen, zodat niet elke periode 
hierover gerapporteerd dient te worden. De genoemde certificering wordt namelijk jaarlijks getoetst 
door middel van een audit door een extern bureau. 
Zie voor de certificering onze website: https://schotpoort.nl/duurzaamheid  
 
 
21  [NIEUW] Tweemaandelijks overzicht van ingezette voertuigen per rit 
 
Bij kleine contracten is dit nog wel te realiseren, echter kunnen we ons voorstellen dat bij groter 
contracten ondoenlijk is voor zowel de aanbestedende dienst als voor de inschrijver om dergelijke 
hoeveelheid aan informatie op ritniveau af te leveren. Een contract waarbij er dagelijks meer dan 100 
voertuigen ingezet worden is niet meer wenselijk om dit in een Excel document te ontvangen, laat 
staan dat het effectief is om hier iets dagelijks mee te gaan doen qua analyse. 
 
Ons advies/voorstel: 
Voor bepaalde grootte van contracten adviseren we een overzicht te geven welke voertuigen 
gedurende een bepaalde periode zijn ingezet en op basis van bijvoorbeeld het aantal in te zetten 
kilometers of uren of zendingen op te geven in plaats van op ritniveau. 

https://schotpoort.nl/duurzaamheid

