
Basisster- 
waardering 

voertuigcriteria

Basis- 
ster

waardering
Lijst A Lijst B

Bonussterren 
beschikbaar

Maximum 
sterren 

beschikbaar

Euro II 0 sterren - Roetfilter
-  CNG/Biomethaan/ 

LNG / LPG / GTL
- EGR,  SCR
-  Hybride elektrische 

technologie
-  50% + mix van door de 

EU gecertificeerde 
biobrandstof

    (bijv. bio-ethanol)1

-   Brandstofcontrole-
     apparatuur in cabine  
-  Andere telematica- 

apparatuur in cabine 
-  Automatische  onder-

breking om  stationair 
draaien tegen te gaan

1:
Voor elk item van
 lijst A of B

1

Euro III 0 sterren - Roetfilter
-  CNG/Biomethaan/          

LNG / LPG / GTL
- EGR,  SCR
-  Hybride elektrische  

technologie
-  50% + mix van door de 

EU gecertificeerde 
biobrandstof     

   (bijv. bio-ethanol)1

-  Brandstofcontrole-
   apparatuur in cabine  
-  Andere telematica- 

apparatuur in cabine 
-  Automatische  onder-

breking om  stationair 
draaien tegen te gaan

1:
Voor elk item van 
lijst A of B
2:
of 2 items van 
lijst A 
of 1 voor elk item 
van lijst A, en 
1 voor elk item van 
lijst B

2

Euro IV 1 ster -  CNG/Biomethaan/ 
LNG / LPG / GTL

-  EGR,  SCR Hybride 
elektrische techno-
logie

-  50% + mix van door de 
EU gecertificeerde 
biobrandstof 

   (bijv. bio-ethanol)1

-Brandstofcontrole-
  apparatuur in cabine  
-  Andere telematica- 

apparatuur in cabine 
-  Automatische  onder-

breking om  stationair 
draaien tegen te gaan

1:
Voor elk item van 
lijst A of B
2:
1 items van lijst A 
en alle items van 
lijst B

3

Euro V 2 sterren -  CNG/Biomethaan/ 
LNG / LPG / GTL

-  EGR,  SCR Hybride 
elektrische techno-
logie

-  50% + mix van door de 
EU gecertificeerde 
biobrandstof 

   (bijv. bio-ethanol)1

- Brandstofcontrole-
   apparatuur in cabine  
-  Andere telematica- 

apparatuur in cabine 
-  Automatische  onder-

breking om  stationair 
draaien tegen te gaan

1:
Voor elk item van 
lijst A of B
2:
1 items van lijst A 
en alle items van 
lijst B

4

Euro VI 3 sterren -  CNG/Biomethaan/ 
LNG / LPG / GTL

-  EGR,  SCR Hybride 
elektrische techno-
logie

-  50% + mix van door de 
EU gecertificeerde 
biobrandstof 

  (bijv. bio-ethanol)1

- Brandstofcontrole-
   apparatuur in cabine  
-  Andere telematica- 

apparatuur in cabine 
-  Automatische  onder-

breking om  stationair 
draaien tegen te gaan

1:
Voor elk item van 
lijst A of B
2:
1 items van lijst A 
en alle items van 
lijst B

5

Elektrisch of 
waterstof

- Geen - Geen 5 ZEV

Opties bonusster

 Criteria voor de voertuigensterwaardering

1)  Biobrandstoffen: het programma beloont niet automatisch gebruik van biodiesel met een bonusster, gegeven het bewijs dat het 
in sommige gevallen de uitstoot van NOx verhoogt (draagt bij aan plaatselijke luchtvervuiling), tenzij een lid goed bewijs levert dat 
dit niet gebeurt bij zijn voertuigen. Wij verzoeken u contact op te nemen 

     om dit verder te bespreken als dit voor u van toepassing is. 

Herziening criteria: de beoordelingscriteria kunnen in de toekomst worden herzien om aan te sluiten bij vooruitstrevende 
verbeteringen in voertuigtechnologie. Dit kan bijvoorbeeld worden veroorzaakt door een aankondiging van toekomstige 
 Euro Emissienormen (bijv. Euro VII).


