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CO2-emissies door auto's: feiten en cijfers 
(infografieken)

Ooit afgevraagd hoeveel CO2 door auto’s wordt uitgestoten, en of elektrische voertuigen 
echt een schoner alternatief zijn? Bekijk onze infografieken voor meer informatie.

Transport was verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de totale CO2-uitstoot van de EU 
in 2019, waarvan 71,7% afkomstig was van wegtransport volgens een verslag van het 
Europees Milieuagentschap.

Als onderdeel van de inspanningen om de CO2-uitstoot te verminderen, en om in 2050 
klimaatneutraal te zijn volgens het stappenplan van de Europese Green Deal, moet de BKG-
uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90% worden verminderd ten opzichte van 1990.
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180305STO99003/reducing-carbon-emissions-eu-targets-and-measures
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20200618STO81513/green-deal-key-to-a-climate-neutral-and-sustainable-eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/nl/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN


Evolutie van de CO2-uitstoot in de EU per sector (1990-2019) 

De emissies van transport stijgen
Vervoer is de enige sector waar de uitstoot van broeikasgassen de afgelopen drie decennia is 
toegenomen: tussen 1990 en 2019 met 33,5%.

Gezien het tempo van emissiereductie is vertraagd, zal het doel van minder CO2-uitstoot door 
transport niet makkelijk zijn. Volgens de huidige prognoses zullen de vervoersemissies tegen 
2050 slechts 22% dalen, ver achter de huidige ambities.
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https://www.eea.europa.eu/publications/transport-and-environment-report-2021


Transportemissies in de EU

Auto's: grote vervuilers
Het wegvervoer is verantwoordelijk voor ongeveer één vijfde van de emissies in de EU.

De CO2-uitstoot van passagierstransport varieert aanzienlijk afhankelijk van het type transport. 
Passagiersauto's zijn een belangrijke vervuiler en vertegenwoordigen 60,6% van de totale CO2-
uitstoot van het wegtransport in Europa.

Met een gemiddelde bezettingsgraad van 1,6 mensen per auto in Europa in 2018, kan 
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autodelen of overstappen op openbaar vervoer, fietsen of te voet gaan, de uitstoot helpen 
verminderen.

Zijn elektrische auto's schoner?
Er zijn twee manieren om de CO2-uitstoot van auto's te verminderen: door voertuigen efficiënter 
te maken of door de gebruikte brandstof te veranderen. In 2019 gebruikte de meerderheid van 
de weggebruikers in Europa diesel (66,70%), gevolgd door benzine (24,55%).

Elektrische auto's worden echter steeds populairder en zullen in 2021 goed zijn voor 17,8% van 
alle nieuwe geregistreerde personenauto's, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 10,7% in 
2020.

De verkoop van elektrische voertuigen (elektrische voertuigen met batterij en plug-in hybride 
elektrische voertuigen) is sinds 2017 fors gestegen en verdrievoudigd in 2020, toen de huidige 
CO2-doelstellingen van kracht werden. Elektrische bestelwagens waren in 2021 goed voor 
3,1% van het marktaandeel van nieuw ingeschreven bestelwagens.

 
Om de hoeveelheid CO2 die door een auto wordt geproduceerd te berekenen, moet niet alleen 
rekening gehouden worden met de CO2-uitstoot tijdens het gebruik, maar ook met de emissies 
veroorzaakt door de productie en verwijdering ervan. De productie en verwijdering van een 
elektrische auto is minder milieuvriendelijk dan een auto met een interne verbrandingsmotor.

 
Het niveau van emissies van elektrische voertuigen varieert daarnaast afhankelijk van hoe de 
elektriciteit wordt geproduceerd. Rekening houdend met de gemiddelde energiemix in Europa, 
blijken elektrische auto's al schoner te zijn dan auto's op benzine. Aangezien het aandeel van 
elektriciteit uit hernieuwbare bronnen in de toekomst zal toenemen, zouden elektrische auto's 
nog minder schadelijk worden voor het milieu, vooral gezien de EU-plannen om batterijen 
duurzamer te maken.
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https://www.eea.europa.eu/ims/new-registrations-of-electric-vehicles
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circular-economy/20220228STO24218/new-eu-rules-for-more-sustainable-and-ethical-batteries
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/priorities/circular-economy/20220228STO24218/new-eu-rules-for-more-sustainable-and-ethical-batteries


Evolutie van de emissies van nieuwe personenauto's in C02 g/ km

Pogingen om de brandstofefficiëntie van nieuwe auto's te verbeteren, nemen eveneens af.

EU-doelstellingen om de emissie van wegvervoer te 
verminderen
De EU introduceert nieuwe CO2-emissiedoelstellingen die gericht zijn op het verminderen van 
de schadelijke uitstoot van nieuwe passagiersvoertuigen en lichte commerciële voertuigen 
(bestelwagens).
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De nieuwe wetgeving bepaalt de weg naar nul CO2-emissies voor nieuwe personenauto's en 
lichte bestelwagens in 2035. De tussentijdse emissiereductiedoelstellingen voor 2030 zijn 55% 
voor auto's en 50% voor bestelwagens.

Het Parlement en de lidstaten hebben in oktober 2022 een akkoord bereikt over de definitieve 
vorm van de regels. Het akkoord werd in februari 2023 door het Parlement goedgekeurd en 
moet nog steeds formeel door de Raad worden goedgekeurd.

Meer informatie over de nieuwe CO2-doelstellingen voor auto's en het EU-verbod op de 
verkoop van nieuwe benzine- en dieselauto's vanaf 2035

EU-doelstellingen om transportemissies te 
verminderen
Om de emissies van het wegvervoer terug te dringen, wil de EU de voorgestelde CO2-
doelstellingen voor auto's en bestelwagens aanvullen met:

een nieuw emissiehandelssysteem (ETS) voor wegvervoer en gebouwen• 
een groter aandeel van hernieuwbare brandstoffen in het vervoer• 
afschaffing van belastingvoordelen voor fossiele brandstoffen• 
een herziening van de infrastructuurwetgeving voor alternatieve brandstoffen om de 
capaciteit uit te breiden

• 

Lees ook: Groene waterstof: een schone brandstof dat de EP-leden onderzoeken. 

Naast het vaststellen van streefcijfers voor de uitstoot van auto's bekijken de leden van het 
Europees Parlement ook maatregelen voor vliegtuigen en schepen: opname van maritiem 
transport in de regeling voor de handel in emissierechten, herziening van de regeling voor de 
luchtvaart, en voorstellen voor duurzamere brandstoffen voor de luchtvaart en schepen. Hoewel 
de lucht- en scheepvaart slechts goed zijn voor ongeveer 8% van de totale emissies van de EU, 
neemt de uitstoot toch toe.

 
Bekijk onze  
infografiek over de vorderingen van de EU bij het bereiken van de 2020-doelstellingen 
voor klimaatverandering.

Meer informatie
Procedure (Engels)
EPRS studie
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https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221024IPR45734/deal-over-nul-emissiedoelstelling-voor-nieuwe-auto-s-en-bestelwagens-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20221024IPR45734/deal-over-nul-emissiedoelstelling-voor-nieuwe-auto-s-en-bestelwagens-in-2035
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/press-room/20230210IPR74715/fit-for-55-zero-co2-emissions-for-new-cars-and-vans-in-2035
http://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180920STO14027/new-co2-targets-for-cars-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/economy/20221019STO44572/eu-ban-on-sale-of-new-petrol-and-diesel-cars-from-2035-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20210512STO04004/renewable-hydrogen-what-are-the-benefits-for-the-eu
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20220610STO32720/cutting-emissions-from-planes-and-ships-eu-actions-explained
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20191129STO67756/emissions-from-planes-and-ships-facts-and-figures-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180706STO07407/eu-progress-towards-2020-climate-change-goals-infographic
https://www.europarl.europa.eu/news/nl/headlines/society/20180706STO07407/eu-progress-towards-2020-climate-change-goals-infographic
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2021/0197(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/698920/EPRS_BRI(2022)698920_EN.pdf
mailto:webmaster@europarl.eu

