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Betreft: Steunmaatregel SA.34719 (2013/N) – Nederland 

Regeling inzake elektrisch vervoer in Amsterdam 
 
Excellentie, 

Ik ben verheugd u te kunnen meedelen dat de Europese Commissie de door het Koninkrijk 
der Nederlanden aangemelde regeling inzake elektrisch vervoer in Amsterdam heeft 
beoordeeld, en dat zij heeft besloten de steun als verenigbaar met het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie ("VWEU") aan te merken. 

1. PROCEDURE  

1. Na prenotificatiecontacten op 3 oktober 2013 overeenkomstig artikel 108, lid 3, VWEU 
heeft Nederland de Commissie in kennis gesteld van zijn voornemen om een 
subsidieregeling in te voeren met het oog op de ondersteuning van de aanschaf van 
elektrische voertuigen in de gemeente Amsterdam. 

2. BESCHRIJVING VAN DE STEUNMAATREGEL  

2.1. Doelstelling 

2. Doel van de vervoersregeling is het gebruik van elektrische voertuigen in de gemeente 
Amsterdam te ondersteunen en het aantal conventionele voertuigen die CO2 uitstoten, te 
verminderen, om zodoende de luchtkwaliteit van de stad te verbeteren. Nederland voert 
aan dat elektrische voertuigen aanzienlijk duurder zijn dan hun conventionele benzine- 
of dieselequivalenten. De steun in het kader van de regeling is hoofdzakelijk bedoeld ter 
dekking van de extra kosten die het investeren in elektrische in plaats van conventionele 
voertuigen met zich brengt. Met de maatregel wordt ook de ontwikkeling van een 
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elektriciteitsproductieketen bestaande uit oplaadpunten bevorderd, aangezien de 
beschikbaarheid van een geografisch dekkende infrastructuur van oplaadpunten een 
noodzakelijke voorwaarde is om elektrische auto’s in de gemeente te kunnen laten 
rijden. 

2.2. Rechtsgrondslag 

3. De rechtsgrondslagen voor de steunmaatregel zijn de Algemene subsidieverordening 
Amsterdam 2004 (ASA2004), de Subsidieverordening met betrekking tot de aanschaf 
van elektrische auto’s door veelrijders van 16 januari 2012 en de Bijzondere 
subsidieverordening voor de realisatie van oplaadpunten buiten de openbare ruimte 
voor elektrische voertuigen van 1 oktober 2011 (als gewijzigd)  

2.3. Toepassingsgebied van de aangemelde maatregel 

4. De regeling heeft betrekking op subsidies voor voertuigen die uitsluitend worden 
aangedreven door elektriciteit uit het net1 en die worden gebruikt voor 
bedrijfsactiviteiten binnen de grenzen van de gemeente Amsterdam. Hybride voertuigen 
zijn uitgesloten van de regeling. Het is mogelijk subsidie te verlenen voor de extra 
kosten die, ten opzichte van vergelijkbare benzine- of dieselauto's, nodig zijn om 
elektrische auto's aan te schaffen. De steun voor leasing zou worden beperkt tot 
financiële aspecten, dat wil zeggen dat exploitatiediensten zoals reparaties, onderhoud 
en brandstofvoorziening (elektriciteitsvoorziening) van de steun worden uitgesloten. 
Daarnaast kunnen subsidies worden verleend voor de ombouw van conventionele naar 
milieuvriendelijke voertuigen, weliswaar uitsluitend in het kader van de de-
minimisregels2. 

5. De gemeente kan een subsidie verstrekken voor de aanschaf en aanleg van 
oplaadpunten op semi-openbare en niet-openbare parkeerplaatsen. Een semi-openbare 
parkeerplaats is een parkeerplaats met als functionele en herkenbare bestemming het 
parkeren van voertuigen door derden die niet de subsidieontvanger zijn en die niet in 
dienst van de subsidieontvanger zijn. Het oplaadpunt moet op vaststaande tijden of de 
hele dag zonder voorafgaande afspraak of bestelling toegankelijk zijn voor derden om 
er hun elektrisch voertuig op te laden. Een oplaadpunt op een niet-openbare 
parkeerplaats mag alleen worden geplaatst op een parkeerplaats die uitsluitend 
toegankelijk is voor het opladen van het elektrisch voertuig van de subsidieontvanger 
zelf. Subsidiëring door de gemeente is slechts mogelijk als de oplaadpunten zijn 
bestemd voor het opladen van elektrische voertuigen. 

6. Naast de subsidie voor de aanleg van de oplaadpunten zelf kan de gemeente Amsterdam 
subsidie verlenen voor ondersteunende infrastructuur als de gemeente kan aantonen dat 
deze infrastructuur van essentieel belang is voor het opladen van elektrische voertuigen. 
Wanneer voor deze subsidie geen verordeningen zijn vastgesteld, kan de gemeente 

                                                 
1  Overeenkomstig artikel 3 van de Subsidieverordening van 16 januari 2012 kunnen subsidies worden 

verstrekt voor nieuwe elektrische personen-, bestel-, vrachtauto's of taxi's. 
2  Zie met name Verordening (EG) nr.1998/2006 van de Commissie van 15 december 2006 betreffende de 

toepassing van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag op de-minimissteun, PB L 379 van 28.12.2006, blz. 
5, en Verordening (EG) nr. 1535/2007 van de Commissie van 20 december 2007 betreffende de 
toepassing van de artikelen 87 en 88 van het EG-Verdrag op de-minimissteun in de 
landbouwproductiesector, PB L 337 van 21.12.2007, blz. 35. 
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besluiten subsidie te verlenen op grond van de Algemene subsidieverordening 
Amsterdam3 in het kader van de de-minimisregels. 

7. Nederland heeft aangegeven dat de begunstigden in eerste instantie subsidies in het 
kader van de de-minimisregels zouden ontvangen. Wanneer een begunstigde niet in 
aanmerking komt voor subsidies in het kader van de de-minimisverordening4, kan hij 
toch steun ontvangen in het kader van de regeling zolang de aanvraag in 
overeenstemming is met dit besluit van de Commissie. Overeenkomstig de aangemelde 
regeling bedraagt de subsidie maximaal 1 000 000 EUR per begunstigde voor de 
aanschaf van elektrische voertuigen gedurende de looptijd van de regeling, of 65 000 
EUR voor de aanschaf of aanleg van oplaadpunten. Als de subsidieaanvrager tot een 
concern behoort, geldt dit maximum voor het hele concern. 

2.4.  Administratieve autoriteit en beoordelingsprocedure 

8. De steun wordt verleend door de gemeente Amsterdam, die het Programmabureau 
Luchtkwaliteit (PBLK) heeft opgericht als een overheidsinstantie waaraan de 
tenuitvoerlegging van de aangemelde regeling is toevertrouwd. Na een oproep tot het 
indienen van aanvragen besluit dit bureau tot toekenning en betaling van subsidies, in 
het licht van de boekhouding van het project en bewijsstukken betreffende uitgaven, en 
op voorwaarde dat het project waarvoor subsidie wordt aangevraagd, wordt uitgevoerd 
zoals aangeven in de aanvraag en in de voorwaarden voor de subsidie (zie punt 3). 

9. Het Programmabureau Luchtkwaliteit gaat na of de subsidieontvanger voldoet aan de 
voorwaarden van de gemeentelijke verordeningen, en kan ook verlangen dat de 
aanvragers aantonen dat zij bedrijfsactiviteiten uitoefenen binnen het grondgebied van 
de gemeente Amsterdam. 

10. Het Programmabureau Luchtkwaliteit neemt zijn besluit tot toekenning van de steun op 
basis van aanvragen die zijn ontvangen voor subsidies voor projecten. Bij het nemen 
van zijn besluit zal het Programmabureau Luchtkwaliteit rekening houden met de 
verwachte kosteneffectiviteit van de projecten en de totale waarde in termen van 
gegevensverstrekking. De aanvraag staat open voor alle entiteiten die in aanmerking 
komen in het kader van de algemene voorwaarden (zie punt 4) en de steun wordt 
toegewezen op basis van “wie het eerst komt, het eerst maalt”, dat wil zeggen dat de 
eerste subsidieaanvrager die een aanvraag indient die vergezeld gaat van alle gegevens 
en stukken, als eerste in aanmerking komt voor de subsidie. 

2.5. Begunstigden  

11. Subsidies in het kader van de regeling kunnen worden toegekend aan 
wagenparkeigenaars die een overheidsinstantie zijn, ondernemingen of instellingen of 
particuliere ondernemingen, organisaties of instellingen. Ondernemingen in alle 
sectoren kunnen steun aanvragen als zij gebruik maken van elektrische voertuigen. Het 

                                                 
3  Algemene Subsidieverordening Amsterdam 2004: in het kader van deze subsidieverordening kan de 

gemeente Amsterdam subsidies verlenen ter bevordering van bepaalde activiteiten (zoals 
werkgelegenheid, sport, cultuur, onderwijs, vervoer, waterbeheer, gezondheid, milieu, enz.) als het 
subsidiebedrag niet meer bedraagt dan 25 000 EUR. 

4  Teneinde na te gaan of een aanvrager in aanmerking komt voor een subsidie in het kader van de de-
minimisregels, moet aan de subsidieverlenende autoriteit een de-minimisverklaring worden overgelegd. 
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Programmabureau Luchtkwaliteit zal echter uitsluitend subsidies verlenen aan 
ondernemingen voor het uitoefenen van commerciële activiteiten binnen de gemeente5. 
Voor particuliere doeleinden wordt geen steun verleend. 

12. Nederland bevestigt dat, wanneer aan een autoleasebedrijf een subsidie wordt verleend 
ter dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de aanschaf van elektrische auto’s, 
niet tegelijk subsidies ter dekking van de extra kosten in verband met deze auto's 
kunnen worden verleend aan bedrijven die diezelfde elektrische auto’s leasen. 

13. Iedere onderneming of non-profit rechtspersoon die op rechtsgeldige wijze kan 
beslissen om een oplaadpunt op een parkeerplaats aan te leggen, kan een subsidie 
aanvragen voor de aanschaf en aanleg van niet-openbare oplaadpunten en semi-
openbare oplaadpunten zolang het oplaadpunt uitsluitend mag worden gebruikt voor het 
opladen van elektrische voertuigen en het wordt aangelegd binnen de grenzen van de 
gemeente Amsterdam. De gebruiker van een oplaadpunt betaalt de kosten voor het 
opladen van het voertuig rechtstreeks aan het energiebedrijf. Eigenaars van 
parkeerplaatsen mogen geen additionele kosten in rekening brengen voor het gebruik 
van het oplaadpunt6. 

14. De subsidie is beperkt tot een maximumaantal oplaadpunten per aanvrager, afhankelijk 
van het soort oplaadpunt. Wanneer de oplaadpunten gelegen zijn op parkeerplaatsen van 
ondernemingen of non-profit rechtspersonen met elektrische voertuigen in hun activa, 
kan een subsidie worden verleend voor de aanschaf of aanleg van maximaal 20 niet-
openbare oplaadpunten. Wanneer de oplaadpunten gelegen zijn op parkeerplaatsen die 
eigendom zijn van de aanvrager van dit soort subsidie, kan een subsidie worden 
verleend voor de aanschaf of aanleg van maximaal 50 semi-openbare oplaadpunten. 

2.6. Budget en looptijd 

15. De regeling loopt tot en met 31 december 2015, met een totaal budget van 
8,61 miljoen EUR voor de aanschaf van elektrische voertuigen en 500 000 EUR voor de 
aanleg van elektrische oplaadpunten. 

16. Daarnaast stelt de gemeente Amsterdam jaarlijks afzonderlijke subsidieplafonds per 
voertuigcategorie vast7. Wanneer het plafond in een bepaalde categorie is bereikt, 
worden de betalingen voor de aankoop van voertuigen in die categorie door de 
subsidieverlenende autoriteit voor het betrokken jaar stopgezet. Zo kan de 
subsidieverlenende autoriteit de subsidie voor bepaalde voertuigcategorieën controleren, 
en voorkomen dat subsidies uitsluitend voor bijvoorbeeld personenauto’s worden 
verleend. De plafonds zijn vermeld in bijlage I bij het besluit. Ook voor de aanleg van 
oplaadpunten wordt een subsidieplafond toegepast (per oplaadpunt en per aanvrager). 

                                                 
5  De gemeente controleert het volgende: de plaats van de statutaire zetel, de plaats van de belangrijkste 

klanten, facturen enz. 
6  Zie artikel 10, onder d), van de Subsidieverordening van 1 oktober 2011. 
7   Zie artikel 7, lid 1, van de Subsidieverordening van 16 januari 2012. 
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2.7. Vorm van de steun, subsidiabele kosten en steunintensiteit 

17. De steun voor de aanschaf van elektrische voertuigen wordt verleend in de vorm van 
rechtstreekse subsidies, na beoordeling van de projecten in het licht van vooraf 
vastgestelde en bekendgemaakte criteria. 

18. Volgens Nederland leidt de regeling niet tot discriminatie tussen autofabrikanten, 
aangezien de aanvragen worden beoordeeld onafhankelijk van het betrokken merk of 
automodel. Nederland verwacht dat in de komende twee jaar modellen van de volgende 
merken tot de Nederlandse markt zullen toetreden: Audi, Ford, Renault, Smart, Tesla, 
Toyota, Volkswagen, BYD, Ecar, Fiat, Honda en MIA. Geen van deze merken wordt in 
Nederland geproduceerd en er zijn ook geen plannen in die richting. 

19. Er wordt steun verleend ter dekking van de kosten voor de aanschaf of leasing van (een) 
elektrisch voertuig(en) die hoger uitvallen dan die voor een referentievoertuig, dat wil 
zeggen het conventionele voertuig met dieselmotor dat tot dusver werd gebruikt voor 
het verrichten van zakelijke activiteiten binnen de gemeente Amsterdam, of een 
overeenkomstig model dat voldoet aan dezelfde norm, op basis van aanbiedingen van 
autohandelaren.  

20. De extra exploitatiekosten van elektrische voertuigen over een periode van vijf jaar 
worden in aanmerking genomen bij de berekening van de subsidiabele kosten. Volgens 
Nederland zullen voor de aanvragers van de subsidie geen extra voordelen ontstaan 
door de overschakeling van conventionele op elektrische voertuigen, aangezien deze 
voor dezelfde bedrijfsactiviteit worden gebruikt. Voor grote ondernemingen bedraagt de 
totale steunintensiteit, uitgedrukt als percentage van de subsidiabele kosten, maximaal 
50 %. Voor middelgrote en kleine ondernemingen is dit respectievelijk 60 % en 70 %. 

21. Ter illustratie van het bedrag en de verdeling van de subsidiabele kosten heeft 
Nederland een vergelijking verstrekt van de exploitatiekosten van typische gemiddelde 
modellen van respectievelijk diesel- en elektrische auto’s onder de normale 
gebruiksvoorwaarden op de Nederlandse markt. Volgens het Nederlandse model komen 
de totale eigendomskosten (TCO) in aanmerking voor de regeling. Volgens dit model 
omvat de aanschafprijs de kosten over de periode van 5 jaar eigendom in de vorm van 
afschrijvingen. In het model wordt uitgegaan van een volledige afschrijving over een 
periode van 5 jaar in het geval van zowel conventionele als elektrische voertuigen; de 
totale aanschafprijs wordt bijgevolg uiteindelijk uitgedrukt als kosten. De totale 
eigendomskosten omvatten kosten voor wegenbelasting, brandstof en onderhoud 
(kosten van vijf jaar exploitatie) en de afschrijvingskosten voor het gemiddelde aantal 
kilometers van 50 000 km/jaar, gebaseerd op de door Nederland verstrekte 
berekeningen (zie onderstaande tabel 1). 
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Tabel 1 

Kostenverschillen bij 5 jaar gebruik (EUR) per gesubsidieerde categorie 

 A) Personenauto/Taxi 

 Contrafeitelijke situatie 

(diesel – Seat Ibiza) 

Elektrische auto (Nissan 

Leaf) 

A) Periode van vijf 

jaar exploitatie 
10 763 10 000 

B) Afschrijving 18 144 36 221 

C) TCO (A+B) 28 906 46 221 

   

 B) Licht bedrijfsvoertuig 

  Contrafeitelijke situatie 

(diesel – Renault Kangoo 

Express) 

Elektrische auto (Renault 

Kangoo ZE) 

A) Periode van 5 

jaar exploitatie  
15 155 14 500 

B) Afschrijving 19 118 33 107 

C) TCO (A+B) 34 272 47 606 

  

C) Vrachtauto 

  Contrafeitelijke situatie 

(diesel - DAF) 

Elektrische auto (Hytruck 

S12E) 

A) periode van 5 jaar 

exploitatie  
124 800 20 000 

B) Afschrijving 57 717 289 190 

C) TCO (A+B) 182 197 309 190 

 

22. Uit de tabel blijkt dat de totale eigendomskosten van een elektrisch voertuig aanzienlijk 
hoger liggen dan die van een conventionele auto. Volgens dit schematische voorbeeld 
zou de aan een kleine onderneming te betalen steun (70 % van de subsidiabele kosten) 
voor een personenauto of een taxi maximaal 12 120 EUR bedragen (subsidiabele 
kosten: 17 315 EUR), 9 333 EUR voor een licht bedrijfsvoertuig (subsidiabele kosten: 
13 334 EUR) en 88 895 EUR voor een vrachtauto (subsidiabele kosten: 126 993 EUR). 

23. Toch heeft Nederland verdere plafonds ingevoerd om het subsidiebedrag onder controle 
te houden en overcompensatie te vermijden, aangezien de maximale subsidie voor een 
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enkele auto beperkt is (van 2 000 EUR tot 40 000 EUR, afhankelijk van het 
gesubsidieerde voertuigtype en het betrokken jaar — zie bijlage II bij het besluit). 

24. Nederland stelt dat in het geval van de subsidie voor niet-openbare oplaadpunten alle 
investeringskosten als subsidiabel kunnen worden beschouwd, terwijl de maximale 
subsidie voor de aanleg van semi-openbare oplaadpunten in het kader van de 
aangemelde (non-de-minimis)regeling 35 % van de subsidiabele kosten voor grote 
ondernemingen bedraagt. Voor kleine en middelgrote ondernemingen is dit 
respectievelijk 45 % en 50 %. Volgens de door Nederland verstrekte gegevens bestaan 
de subsidiabele kosten uit de aanschaf van het oplaadpunt, aanpassingen in de 
meterkast, de aanleg van de bedrading en de manuren voor het aanleggen van de 
bedrading, het installeren en de ingebruikneming van het oplaadpunt. 

25. Per niet-openbaar oplaadpunt bedraagt de maximale subsidie 500 EUR en begunstigden 
kunnen over de gehele looptijd van de regeling een subsidie voor maximaal 20 niet-
openbare oplaadpunten aanvragen. De subsidie bedraagt maximaal 1 300 EUR per 
semi-openbaar oplaadpunt (inclusief communicatiemodule), waarbij een maximum van 
50 semi-openbare oplaadpunten geldt voor aanleg tot en met 31 december 2015. 

2.8. Cumulatie 

26. Nederland beweert dat de gemeente Amsterdam geen plannen heeft om de aangemelde 
steunmaatregel te combineren met andere steun, en is niet op de hoogte van eventuele 
andere potentieel overlappende regelingen. Nederland herhaalt dat de begunstigden van 
de huidige regeling ondernemingen zijn die hun bedrijf voeren binnen het grondgebied 
van de gemeente Amsterdam. 

27. De Nederlandse autoriteiten zullen erop toezien dat de verleende steun geoorloofd is en 
verenigbaar is met de staatssteunregels, inclusief de regels inzake de cumulering van 
steun. 

2.9. Overige informatie  

28. Bij Verordening (EG) nr. 443/2009 van 23 april 2009 tot vaststelling van 
emissienormen voor nieuwe personenauto's is een EU-norm voor CO2-emissies 
vastgesteld, die in werking is getreden in 20128. De emissienormen gelden evenwel als 
gemiddelden voor de individuele voertuigfabrikant en zijn geen instrument om de 
emissies van voertuigen van een bepaald model rechtstreeks te reguleren. Daarnaast zijn 
EU normen voor de emissies van een aantal andere stoffen en deeltjes van nieuwe 
personenauto's (Euronormen) vastgesteld.  

29. Sinds de inwerkingtreding van de nationale rechtsgrondslag heeft Nederland naar eigen 
zeggen steun verleend krachtens de de-minimisverordening en de algemene 
groepsvrijstellingsverordening (hierna de "AGVV" genoemd)9, maar is het land nu 

                                                 
8   Verordening (EG) nr. 443/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot vaststelling 

van emissienormen voor nieuwe personenauto's, in het kader van de communautaire geïntegreerde 
benadering om de CO2 -emissies van lichte voertuigen te beperken, PB L 140 van 5.6.2009, blz. 1. 

9  Verordening (EG) nr. 800/2008 van de Commissie van 6 augustus 2008 waarbij bepaalde categorieën 
steun op grond van de artikelen 87 en 88 van het Verdrag met de gemeenschappelijke markt verenigbaar 
worden verklaard, PB L 214 van 9.8.2008, blz. 3. 
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voornemens steun te verlenen, behoudens goedkeuring van de Commissie, in het kader 
van de thans aangemelde maatregel, voor aanvragen in gevallen waarin de voorwaarden 
van de de-minimisverordening of de AGVV niet zijn vervuld.  

30. Met betrekking tot steun voor het leasen van elektrische voertuigen, bovenop mogelijke 
steun aan leasemaatschappijen die elektrische voertuigen aanschaffen om ze vervolgens 
te leasen, verklaart Nederland dat in het kader van de aangemelde regeling alleen steun 
wordt verleend voor lessees die contracten voor financiële leasing hebben gesloten op 
grond waarvan het voertuig aan het eind van het leasecontract moet worden 
aangeschaft, en waarvan het hoofddoel de aanschaf van het voertuig is en niet het 
tijdelijke gebruik ervan. Indien de lessee aan de subsidieverlenende autoriteit echter een 
de-minimisverklaring kan overleggen, kan hij ook subsidies krijgen voor operationele 
leasing in het kader van de de-minimisregels, d.w.z. leasing die niet resulteert in de 
definitieve aanschaf van het voertuig. 

3. BEOORDELING VAN DE STEUN  

3.1. Staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU 

31.  In artikel 107, lid 1, VWEU is het volgende bepaald: "Behoudens de afwijkingen waarin 
de Verdragen voorzien, zijn steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met 
staatsmiddelen bekostigd, die de mededinging door begunstiging van bepaalde 
ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, onverenigbaar 
met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten 
ongunstig beïnvloedt." De toepassing van deze cumulatieve voorwaarden wordt hierna 
onderzocht.  

3.1.1. Steun voor de aanschaf van elektrische voertuigen 

 Steun die door een lidstaat of met staatsmiddelen wordt verleend  

32. De steun is gebaseerd op besluiten die zijn toe te rekenen aan de gemeente Amsterdam, 
en wordt gefinancierd uit de begroting van de gemeente Amsterdam, dus uit 
staatsmiddelen. 

 Begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties 

33. Subsidies voor de aanschaf van elektrische voertuigen worden verleend aan 
ondernemingen, aangezien entiteiten zoals ondernemingen die een economische 
activiteit uitoefenen op het grondgebied van de gemeente Amsterdam in aanmerking 
komen voor aanvragen in het kader van de regeling. De voorgenomen steun verschaft 
bepaalde ondernemingen een economisch voordeel in de zin van artikel 107, lid 1, 
VWEU, in die zin dat de subsidies de investeringskosten voor de aanschaf van 
voertuigen, die de rechtstreekse begunstigden anders zouden moeten dragen, beperken. 
De maatregel is selectief omdat hij de aanschaf van elektrische voertuigen bevordert en 
hij andere voertuigen, die geheel of gedeeltelijk worden aangedreven door 
conventionele fossiele brandstoffen, uitsluit. De regeling is ook selectief omdat alleen 
ondernemingen die een bedrijf runnen in Amsterdam, steun kunnen aanvragen, d.w.z. 
de regeling legt specifieke eisen op  aan kopers. 
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34. Ongeacht of de koper van elektrische voertuigen (die de rechtstreekse begunstigde van 
de steun uit hoofde van de regeling is) als een onderneming moet worden beschouwd in 
die zin dat hij een economische activiteit uitoefent, kan de voorgenomen subsidie 
bovendien ook de vraag naar elektrische auto’s stimuleren ten opzichte van de 
referentiesituatie waarin dergelijke steun niet wordt verleend. Hieruit volgt dat de 
regeling inzake elektrisch vervoer handelaren kan begunstigen die deze auto’s voor 
eigen rekening kopen met het oog op wederverkoop, ten opzichte van handelaren die 
dergelijke auto's niet verkopen. Evenzo kan het voordeel voor handelaren die 
elektrische auto's kopen en verkopen, op zijn beurt fabrikanten van elektrische auto's 
begunstigen doordat de vraag naar elektrische auto’s toeneemt ten opzichte van de 
referentiesituatie waarin deze steun niet wordt verleend. 

35. Bijgevolg kan niet worden uitgesloten dat de steun die wordt verleend en uitgekeerd aan 
ondernemingen die elektrische voertuigen kopen of leasen, indirect ook ten goede komt 
aan onafhankelijke autohandelaren die elektrische auto's kopen om ze te verkopen, en 
uiteindelijk ook aan de autofabrikanten die dergelijke auto’s produceren en verkopen 
aan de handelaren. De Commissie merkt derhalve op dat, aangezien de regeling 
uitsluitend ten goede zou kunnen komen aan autohandelaren en fabrikanten die 
elektrische voertuigen aanbieden, zij ook selectief is op het niveau van de 
autohandelaren en de fabrikanten. 

 Vervalsing van de mededinging en beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de 
lidstaten 

36. De begunstigde ondernemingen kunnen, ongeacht hun primaire bedrijfsactiviteiten in 
Amsterdam, actief zijn in het beleveren van product- of dienstenmarkten waarop 
concurrentie heerst binnen de Europese Unie. Het selectieve economische voordeel van 
de steunmaatregel kan derhalve de mededinging vervalsen of dreigen te vervalsen op de 
markten waarop de begunstigden actief zijn. Bovendien kan worden gesteld dat de 
mededinging op de retailmarkt voor auto's tussen handelaren in elektrische voertuigen 
die in aanmerking kunnen komen voor subsidies in het kader van de regeling, en 
handelaren die voertuigen op klassieke brandstoffen verkopen die hier niet voor in 
aanmerking komen, door de maatregel wordt vervalst of dreigt te worden vervalst. 

37. Gelet op de algemene aard van de activiteiten van de potentiële begunstigden zijn 
economische activiteiten die aanleiding geven tot handelsverkeer tussen de lidstaten, dat 
door de voorgenomen maatregel wordt beïnvloed, niet van de regeling uitgesloten. In de 
tussentijd heerst er hevige concurrentie bij de productie en de verkoop van en de handel 
in voertuigen tussen producenten in verschillende lidstaten, waaronder de elektrische 
auto’s die voor de regeling in aanmerking komen. Het economische voordeel dat 
handelaren en producenten die elektrische voertuigen verkopen indirect ten goede komt, 
kan dus de mededinging en het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig 
beïnvloeden. 

38. De regeling kan derhalve worden geacht de mededinging te vervalsen of dreigen te 
vervalsen en het handelspatroon tussen de lidstaten ongunstig te beïnvloeden. 
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3.1.2. Subsidie voor de aanschaf en aanleg van oplaadpunten voor elektrische 
voertuigen 

 Vervalsing van de mededinging en beïnvloeding van het handelsverkeer tussen de 
lidstaten 

39. De begunstigde ondernemingen moeten actief zijn in het beleveren van product- of 
dienstenmarkten waarop concurrentie heerst binnen de Europese Unie. Tegelijkertijd 
moeten zowel de niet-openbare als de semi-openbare oplaadpunten in het kader van de 
regeling op het grondgebied van de gemeente Amsterdam gelegen zijn. 

40. Niet-openbare oplaadpunten kunnen slechts voor steun in aanmerking komen voor 
zover zij gelegen zijn op parkeerplaatsen van ondernemingen die een elektrische 
voertuig in eigendom heeft. De subsidie voor een dergelijk oplaadpunt bedraagt 
maximaal 500 EUR en daarnaast geldt ook nog een maximum van 20 oplaadpunten per 
begunstigde. Bijgevolg kan een steunaanvrager10 in het kader van de regeling voor de 
aanschaf of aanleg van niet-openbare oplaadpunten een totaalbedrag van maximaal 
10 000 EUR ontvangen. Semi-openbare oplaadpunten moeten beschikbaar zijn voor 
derden die hun elektrisch voertuig willen opladen (doorgaans supermarkten, 
warenhuizen, fastfoodrestaurants, bioscopen enz.). De maximale subsidie per semi-
openbaar oplaadpunt (inclusief communicatiemodules) mag niet meer bedragen dan 
1 300 EUR, terwijl de gemeente Amsterdam per aanvrager slechts voor maximaal 50 
semi-openbare oplaadpunten een subsidie kan verstrekken. Dit geeft dus een maximum 
per aanvrager van 65 000 EUR in het kader van de regeling voor de aanschaf en aanleg 
van een semi-openbare oplaadpunten op een totaal budget van 500 000 EUR. 

41. Hoewel de begunstigden van subsidies voor zowel niet-openbare als semi-openbare 
oplaadpunten niet noodzakelijk extra kosten voor het gebruik van de oplaadpunten in 
rekening brengen, heeft het door de maatregel verschafte selectieve economische 
voordeel wellicht niet het daadwerkelijke of potentiële gevolg dat de mededinging 
wordt vervalst op de markten waarop de begunstigden actief zijn, aangezien het zeer 
weinig waarschijnlijk is dat het uiterst beperkte aantal nieuwe gesubsidieerde 
oplaadpunten de verkoop en bijgevolg ook de concurrentiepositie van de begunstigde 
zal verhogen.  

42. Bovendien is de Commissie van mening dat het niet waarschijnlijk is dat de beperkte 
gesubsidieerde investering in oplaadpunten zonder het vooruitzicht van rentabiliteit bij 
maxima van respectievelijk 10 000 EUR en 65 000 EUR een wezenlijke invloed kan 
hebben op de beslissing van investeerders buiten Amsterdam of in andere lidstaten om 
een vestiging in Amsterdam te openen.  

43. Deze redenering geldt ook voor het potentiële indirecte voordeel voor de fabrikanten en 
ondernemingen die de oplaadpunten aanleggen (momenteel zijn er zes ondernemingen 
die oplaadinstallaties leveren). Het beperkte steunbedrag en het beperkte aantal in het 
kader van de maatregel gesubsidieerde oplaadpunten lijken niet toereikend om andere 
ondernemingen aan te trekken naar Nederland om zich op deze markt te vestigen. 

44. De Commissie is dan ook van oordeel dat de huidige regeling ter ondersteuning van de 
aanschaf of aanleg van oplaadpunten voor elektrische voertuigen geen gevolgen heeft 

                                                 
10  Die ook een concern kan zijn: zie punt 7. 
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voor het handelsverkeer tussen de lidstaten en de mededinging tussen de lidstaten niet 
vervalst of dreigt te vervalsen. 

 Conclusie 

45. In het licht van het voorafgaande is de Commissie van oordeel dat de aangemelde 
regeling een selectief economisch voordeel verschaft aan de begunstigden die 
elektrische voertuigen aanschaffen. De maatregel wordt met overheidsmiddelen 
gefinancierd, verstoort de mededinging en heeft gevolgen voor het handelsverkeer 
tussen de lidstaten. Bijgevolg beschouwt de Commissie de aangemelde maatregel als 
staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Derhalve moet worden nagegaan of 
de steunmaatregel als verenigbaar met de interne markt kan worden aangemerkt. 

46. Met betrekking tot de regeling voor de aanschaf en aanleg van niet-openbare en semi-
openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen merkt de Commissie op dat deze 
geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU vormt, aangezien zij de 
mededinging niet vervalst of dreigt te vervalsen, en zij evenmin van invloed is op de 
handelsstromen tussen de lidstaten. 

3.2. Rechtmatigheid van de steunmaatregel  

47. Wat betreft individuele steun die mag worden toegekend in het kader van de regeling en 
die de voorwaarden van de de-minimisverordening niet vervult, heeft Nederland 
voldaan aan zijn verplichting uit hoofde van artikel 108, lid 3, VWEU door de regeling 
aan te melden alvorens de steun tot uitvoering te brengen.  

3.3. Verenigbaarheid van de steunmaatregel 

 Artikel 107, lid 3, onder c), VWEU 

48. In afwijking van het algemene verbod op staatssteun van artikel 107, lid 1, VWEU kan 
steun verenigbaar worden verklaard indien deze in aanmerking komt voor een van de in 
het Verdrag genoemde afwijkingen. Voor de onderhavige zaak kan artikel 107, lid 3, 
onder c), VWEU als passende basis dienen om de maatregel op zijn verenigbaarheid te 
toetsen. In artikel 107, lid 3, onder c), VWEU is het volgende bepaald: "Als verenigbaar 
met de interne markt kunnen worden beschouwd: (...) steunmaatregelen om de 
ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde 
regionale economieën te vergemakkelijken, mits de voorwaarden waaronder het 
handelsverkeer plaatsvindt daardoor niet zodanig worden veranderd dat het 
gemeenschappelijk belang wordt geschaad (...)". 

49. De Commissie beschikt ter zake van artikel 107, lid 3, VWEU over een ruime 
beoordelingsbevoegdheid11. Het is vaste rechtspraak dat de Commissie is gebonden aan 
de richtsnoeren en mededelingen die zij op het gebied van het toezicht op staatssteun 

                                                 
11   Arrest van 21 maart 1990, zaak 142/87, België / Commissie ("Tubemeuse"), Jurispr. 1990, blz. I-959, 

punt 56, en arrest van 11 juli 1996, zaak C-39/94, Syndicat français de l'Express international (SFEI) e.a. / 
La Poste e.a., Jurispr. 1996, blz. I-3547, punt 36. 
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vaststelt, voor zover deze niet afwijken van de regels van het Verdrag en zij door de 
lidstaten zijn aanvaard12. Daarom dient eerst te worden nagegaan of de aangemelde 
steun binnen het toepassingsbereik van een of meer van deze richtsnoeren of 
mededelingen valt. Is dat het geval, dan is de Commissie bij de uitoefening van haar 
beoordelingsbevoegdheid op grond van artikel 107, lid 3, VWEU door het betreffende 
instrument gebonden. Zo niet, dient de Commissie na te gaan of de steun rechtstreeks 
op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU verenigbaar kan worden verklaard. 

 Toepassingsgebied van het milieusteunkader  

50. In de onderhavige zaak valt de Nederlandse regeling, gelet op de doelstelling ervan (het 
bevorderen van de vervanging van voertuigen op benzine en diesel door elektrische 
voertuigen op het niveau van de vraag van de eindgebruiker), onder het 
toepassingsgebied van de communautaire richtsnoeren inzake staatssteun voor 
milieubescherming13 (hierna "het milieusteunkader" genoemd). Het toepassingsgebied 
van het milieusteunkader wordt in de punten 58, 59 en 60 van dat kader als volgt 
omschreven: 

− "(58) Deze richtsnoeren zijn van toepassing op staatssteun ten behoeve van het 
milieu. Zij zullen worden toegepast in overeenstemming met ander 
communautair beleid op het gebied van staatssteun, andere bepalingen van het 
Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap en van het Verdrag 
betreffende de Europese Unie en wetgeving die op grond van deze verdragen is 
aangenomen. 

− (59) Deze richtsnoeren zijn van toepassing op steun ter ondersteuning van 
milieubescherming in alle sectoren die onder het EG-Verdrag vallen. Zij zijn 
tevens van toepassing op de sectoren waarop bijzondere communautaire 
staatssteunregels van toepassing zijn (ijzer- en staalindustrie, scheepsbouw, 
automobielindustrie, de sector synthetische vezels, vervoer, kolen, landbouw en 
visserij), tenzij in die bijzondere regels anders is bepaald. 

− Niet onder deze richtsnoeren vallen het ontwerp en de vervaardiging van 
milieuvriendelijke producten, machines of van vervoermiddelen die minder 
natuurlijke hulpbronnen gaan verbruiken, en maatregelen in fabrieken of andere 
productie-installaties die op een hogere veiligheid of een betere hygiëne zijn 
gericht." 

51. Milieubescherming wordt in punt 70.1 van het milieusteunkader als volgt omschreven: 

− "milieubescherming: elke maatregel die is gericht op de preventie of het herstel 
van aantastingen van de natuurlijke omgeving of de natuurlijke hulpbronnen 
door de eigen activiteiten van de begunstigde, op het beperken van het risico 
op dergelijke aantastingen, dan wel op de aanmoediging van een rationeler 
gebruik van die hulpbronnen, met inbegrip van energiebesparende maatregelen 
en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen." 

                                                 
12   Arrest van 24 maart 1993, zaak C-313/90, Comité international de la rayonne et des fibres synthetiques 

(CIRFS) e.a. / Commissie, Jurispr. 1993, blz. I-1125, punt 36; arrest van 15 oktober 1996, zaak C-311/94, 
IJssel-Vliet Combinatie BV / Minister van Economische Zaken, Jurispr. 1996, blz. I-5023, punt 43, en 
arrest van 26 september 2002, zaak C-351/98, Spanje / Commissie, Jurispr. 2002, blz. I-8031, punt 53. 

13  PB C 82 van 1.4.2008, blz.1. 
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52. Tot slot bevat deel 3.1.2 van het milieusteunkader de voorwaarden voor steun voor de 
aanschaf van nieuwe vervoermiddelen die verder gaan dan EU-normen of die bij 
ontstentenis van EU-normen het niveau van milieubescherming doen toenemen. 

53. Doel van de aangemelde regeling is het milieu te beschermen en, wat betreft de 
rechtstreekse begunstigden die elektrische auto’s kopen of leasen, betreft het geen steun 
voor de productie of de vervaardiging van milieuvriendelijke vervoermiddelen als 
bedoeld in punt 60 van het milieusteunkader, maar wel voor de vervanging, op het 
niveau van de vraag van de eindgebruikers, van benzine- en dieselvoertuigen door 
elektrische voertuigen.  

54. De indirecte steun aan in de punten 34 en 35 bedoelde handelaren en fabrikanten van 
elektrische auto’s moet evenwel rechtstreeks worden getoetst aan artikel 107, lid 3, 
onder c), VWEU, aangezien de productie en de vervaardiging van milieuvriendelijke 
vervoermiddelen niet onder het toepassingsgebied van het milieusteunkader valt. Deze 
steun wordt eveneens hierna beoordeeld. 

 Voorwaarden voor de toepassing van het milieusteunkader  

55. De specifieke verenigbaarheidsvoorwaarden die in het milieusteunkader zijn vastgesteld 
voor de voorgenomen steun in het kader van de regeling voor de aanschaf van 
elektrische voertuigen, kunnen worden geëvalueerd zoals hieronder aangegeven.  

56. Ten eerste is de steun bedoeld voor de aanschaf van nieuwe voertuigen als bedoeld in punt 
3.1.2 van het milieusteunkader. Zoals Nederland heeft toegelicht (zie punt 30) wordt in 
het geval van leasing in het kader van de aangemelde regeling uitsluitend steun wordt 
verleend voor lessees die contracten voor financiële leasing hebben gesloten op grond 
waarvan het voertuig aan het eind van het leasecontract moet worden aangeschaft, en 
waarvan het hoofddoel de aanschaf van het voertuig is en niet het tijdelijke gebruik 
ervan. Hieruit volgt dat de steun voor leasing neerkomt op steun voor de (uitgestelde) 
aanschaf van elektrische voertuigen14. De Commissie merkt ook op dat lessees 
subsidies kunnen krijgen voor operationele leasing, d.w.z. leasing die niet resulteert in 
de definitieve aanschaf van het voertuig.  De Nederlandse autoriteiten hebben evenwel 
bevestigd dat deze steun zal worden toegekend aan lessees die aan de 
subsidieverlenende autoriteit een de-minimisverklaring kunnen overleggen, in 
overeenstemming met de de-minimisverordening, waarin is vastgelegd dat subsidies die 
niet meer bedragen dan 200 000 EUR over een periode van drie jaar het handelsverkeer 
tussen de lidstaten niet ongunstig beïnvloeden en/of de mededinging niet vervalsen of 
dreigen te vervalsen, en dus niet onder artikel 107, lid 1, van het Verdrag vallen. 

57. In punt 70.3 van het milieusteunkader wordt een EU-norm gedefinieerd als een 
verplichte EU-norm waarbij de op milieugebied te bereiken normen per onderneming 
zijn vastgesteld. Momenteel zijn individuele ondernemingen zoals de rechtstreekse 
begunstigden van de regeling uit hoofde van het EU-recht niet verplicht gebruik te 
maken van een bepaald percentage aan elektrische auto’s of auto's met nulemissie. De 
in artikel 3, lid 4, van Richtlijn 2009/28/EG inzake hernieuwbare energie vastgestelde 

                                                 
14  De Commissie heeft dit standpunt met betrekking tot de interpretatie van "aanschaf" ook ingenomen bij 

de toepassing van de richtsnoeren regionale steun, zie zaken NN24/2009 en N791/1999, alsmede zaak C 
(2011) definitief van 8.3.2011 in zaak N386/2010  DK - Proefproject voor de aanschaf van elektrische 
voertuigen. 
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verplichting betreffende het streefcijfer van 10 % voor energie uit hernieuwbare 
bronnen in het vervoer geldt voor de lidstaten en houdt geen bindende voorschriften in 
over het aandeel dat individuele ondernemingen moeten bereiken. Voorts wijst de 
Commissie er nogmaals op dat de emissienormen die zijn vastgesteld bij Verordening 
(EG) nr. 443/2009 inzake emissienormen voor nieuwe personenauto’s, uitsluitend 
gelden voor de individuele voertuigfabrikant en geen instrument zijn om de emissies 
van voertuigen van een bepaald model rechtstreeks te reguleren. Bijgevolg draagt de 
steun voor de aanschaf van elektrische voertuigen er niet toe bij dat de begunstigden 
voldoen aan verplichtingen op basis van een EU-norm in de zin van het 
milieusteunkader. 

58. Ten tweede moeten de in aanmerking komende kosten overeenkomstig punt 80 van het 
milieusteunkader beperkt blijven tot de extra investeringskosten die noodzakelijk zijn om 
een hoger niveau van milieubescherming te bereiken. De Commissie is tevreden met de 
definitie van subsidiabele kosten (totale eigendomskosten) die Nederland voornemens is te 
gebruiken, en die in het geval van de aanschaf van elektrische voertuigen, in vergelijking 
met conventionele voertuigen, de kosten en baten van het gebruik over een periode van vijf 
jaar omvat, zoals geïllustreerd aan de hand van de schematische voorbeelden in tabel 1 
hierboven. Conventionele dieselauto’s kunnen worden beschouwd als een adequate 
referentie-investering om de met elektrische voertuigen gemoeide extra kosten vast te 
stellen. Voorts kunnen, zoals uitgelegd in punt 12,wanneer aan een autoleasebedrijf een 
subsidie wordt verleend ter dekking van de extra kosten die voortvloeien uit de aanschaf 
van elektrische auto’s, niet tegelijk subsidies ter dekking van de extra kosten in verband 
met deze auto's worden verleend aan bedrijven die diezelfde elektrische auto’s leasen.  

59. Ten derde is de maximale steunintensiteit ter ondersteuning van nieuwe 
vervoermiddelen die verder gaan dan de bestaande milieunormen of bij ontstentenis van 
normen overeenkomstig punt 76 van het milieusteunkader vastgesteld op 50 % van de 
subsidiabele kosten voor grote ondernemingen, 60 % voor middelgrote ondernemingen en 
70 % voor kleine ondernemingen. Dit zijn de maximumdrempels die in de aangemelde 
regeling zouden worden toegepast, in overeenstemming met de in het milieusteunkader 
vastgestelde drempelwaarden. 

60. Ten vierde heeft Nederland, los van de in het milieusteunkader vastgestelde 
steunintensiteiten, ook steunplafonds per aangeschaft voertuig ingevoerd die zijn 
bedoeld om overcompensatie te voorkomen, waardoor de maximale subsidie voor een 
bepaald voertuig beperkt is en afneemt tijdens de looptijd van de regeling (van 
2 000 EUR tot 40 000 EUR, afhankelijk van het gesubsidieerde voertuigtype en het 
betrokken jaar – zie bijlage II bij dit besluit). Voorts mogen begunstigden15 niet meer 
dan 1 000 000 EUR over de gehele looptijd van de regeling ontvangen. 

61. De specifieke verenigbaarheidsvoorwaarden die in het milieusteunkader zijn vastgesteld 
voor de verschillende in het kader van de aangemelde regeling voorgenomen 
categorieën van investeringssteun aan ondernemingen die auto's kopen of leasen, lijken 
derhalve te zijn vervuld.  

  

                                                 
15  Het plafond geldt voor het volledige concern indien de aanvrager van de steun een filiaal is [zie artikel 9, 

lid 2, van de subsidieregeling van 16 januari 2012]. 
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Beoordeling van indirecte steun aan fabrikanten van elektrische auto's 

62. Het ontwerp en de vervaardiging van milieuvriendelijke producten, machines of 
vervoermiddelen zijn expliciet uitgesloten van het toepassingsgebied van het 
milieusteunkader, waarin de specifieke criteria voor de toepassing van artikel 107, lid 3, 
onder c), VWEU zijn vastgesteld (punt 60). Bovendien is dit steunkader beperkt tot 
steun voor het herstel van de vervuiling door de eigen activiteiten van de begunstigde 
(punt 70.1) en niet van de door producten van een verdeler veroorzaakte vervuiling. 
Steun aan autohandelaren of autofabrikanten kan bijgevolg niet worden beoordeeld op 
basis van dit milieusteunkader. Voor zover dergelijke steun echter een neveneffect van 
de aangemelde regeling is en noodzakelijk is voor het functioneren van de regeling, zal 
de Commissie deze steun beoordelen op zijn verenigbaarheid met de interne markt op 
grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. Dit standpunt wordt bevestigd door 
eerdere besluiten van de Commissie16. 

63. Op grond van artikel 107, lid 3, onder c), VWEU kan de Commissie een maatregel 
verenigbaar verklaren indien de positieve gevolgen ervan (behalen van een doelstelling 
van gemeenschappelijk belang, geschikt instrument, noodzakelijkheid en 
evenredigheid) zwaarder wegen dan de negatieve gevolgen, met name voor de 
mededinging.  

64. De vermindering van de CO2-uitstoot van auto's blijft een van de doelstellingen van het 
milieubeleid van de EU waaraan onder de aangemelde regeling vallende elektrische 
auto's duidelijk bijdragen17, en elk indirect voordeel voor autofabrikanten en 
autohandelaren resulteert in en is evenredig met een toename van het aantal op de markt 
gebrachte koolstofarme auto’s. 

65. De aangemelde regeling lijkt een geschikt middel voor de verwezenlijking van de 
doelstelling om de voorkeuren van de consument te wijzigen: in tal van studies18 wordt 
aangetoond dat de verkoop van elektrische voertuigen in Nederland, onder andere door 
de aanschafprijs ervan, wellicht niet zal toenemen zonder stimulans in de vorm van 
overheidssteun. Tegelijkertijd is de Commissie van mening dat een indirect voordeel 
voor autofabrikanten en autohandelaren als gevolg van de toegenomen vraag naar 
koolstofarme auto’s veeleer een onvermijdelijk gevolg is van de verwezenlijking van de 
doelstelling van de regeling dan een doelgerichte maatregel voor de sector. 

66. De voorbeelden in bovenstaande tabel 1 illustreren het kostenverschil van de totale 
eigendomskosten van een elektrisch voertuig ten opzichte van de conventionele 
tegenhangers. Uit deze cijfers en vorengenoemde studie blijkt dat het niet waarschijnlijk 

                                                 
16   Zie besluit C (2006) definitief van de Commissie van 26 april 2006 in zaak N 142/2005 - VK - 

Subsidieprogramma voor de aankoop van wagens met een lage CO2-uitstoot en Besluit C(2009) definitief 
van 19.11.2009 in zaak N 457 -DE-Bevordering van hybride bussen in het openbaar vervoer, C(2011) 
definitief van 8.3.2011 in zaak N 386/2010 - DK - Proefproject voor de aanschaf van elektrische 
voertuigen, Besluit C(2011) definitief van 19.10.2011 in zaak SA.37041 (2011/N) – VK - 
Subsidieprogramma voor de aankoop van wagens met een lage CO2-uitstoot en Besluit C(2012) final van 
22.6.2012 in zaak SA.34375 (2012/N) – VK - Subsidieprogramma voor de aankoop van wagens met een 
lage CO2-uitstoot – wijziging om bestelauto's op te nemen. 

17    Mededeling van de Commissie - Een Europese strategie voor schone en energiezuinige voertuigen, 
COM(2010)/186 def. van 28.4.2010. 

18   Zie bijvoorbeeld Schone lucht voor Amsterdam (juni 2011 — Gemeente Amsterdam) 

 15



is dat consumenten zonder de aangemelde regeling hun gedrag zullen veranderen en 
elektrische voertuigen zullen aanschaffen. Bijgevolg beschouwt de Commissie de 
maatregel als noodzakelijk. 

67. De maatregel is ook evenredig. De aangemelde regeling is beperkt in de tijd en bevat 
bepalingen voor de herziening van de voorwaarden voor de toepassing ervan om het 
subsidiebedrag aan te passen aan veranderende marktrealiteiten. De gemeente 
Amsterdam stelt jaarlijks afzonderlijke subsidieplafonds per voertuigcategorie vast. 
Zodra het plafond in een bepaalde categorie is bereikt, worden de betalingen voor de 
aankoop van voertuigen in die categorie door de subsidieverlenende autoriteit voor het 
betrokken jaar stopgezet. Zo kan de subsidieverlenende autoriteit de subsidie voor 
bepaalde voertuigcategorieën controleren, zodat wordt voorkomen dat subsidies 
uitsluitend voor bepaalde voertuigcategorieën worden verleend. Deze plafonds zijn 
vermeld in bijlage I bij het besluit. Het belangrijkste subsidiabiliteitscriterium (een 
voertuig dat uitsluitend wordt aangedreven door elektriciteit, zonder enige CO2-uitstoot 
of andere door dieselmotoren uitgestoten schadelijke emissies van conventionele 
verontreinigende stoffen) is objectief en bijgevolg is er geen discriminatie tussen 
producenten. Dit wordt ook ondersteund door het feit dat, zoals opgemerkt in punt 18, 
de regeling openstaat voor elektrische auto’s van alle merken. Tot slot zal de maatregel, 
naarmate de verkoop van koolstofarme auto’s zal stijgen, wellicht leiden tot een daling 
van de verkoop van conventionele auto’s door dezelfde of andere fabrikanten. Wanneer 
een producent zowel elektrische als conventionele voertuigen produceert, zal elk 
indirect voordeel dan ook op zijn minst gedeeltelijk worden gecompenseerd door een 
daling van de verkoop in andere autosegmenten, en is dit in ieder geval een 
onvermijdelijk gevolg van de verwezenlijking van de doelstelling van de regeling. 

68. Bijgevolg constateert de Commissie dat elk potentieel indirect voordeel voor 
autofabrikanten en autohandelaren een bijkomend en onvermijdelijk gevolg van de 
regeling is dat noodzakelijk is voor het functioneren ervan. Ook al zou de regeling een 
indirect voordeel inhouden voor de productiesector van elektrische auto's, wat 
staatssteun zou vormen, dan nog kan zij op grond van artikel 107, lid 3, onder c), 
VWEU, verenigbaar met de interne markt worden verklaard. 

 Conclusie 

69. Uit het voorgaande volgt dat de aangemelde regeling ten behoeve van ondernemingen 
in de gemeente Amsterdam die auto's kopen of leasen, voldoet aan de voorwaarden die 
in het milieusteunkader zijn vastgesteld voor de toepassing van artikel 107, lid 3), onder 
c), VWEU. Elk mogelijk bijkomend indirect voordeel voor de autosector dat staatssteun 
zou vormen, wordt eveneens verenigbaar met de interne markt verklaard op grond van 
artikel 107, lid 3, onder c), VWEU. 

CONCLUSIE 

De Commissie heeft derhalve besloten de regeling voor de aanschaf van elektrische 
voertuigen op grond van artikel 107, lid 3, onder c), als verenigbaar met de interne markt aan 
te merken. Met betrekking tot de regeling voor de aanschaf en aanleg van niet-openbare en 
semi-openbare oplaadpunten voor elektrische voertuigen merkt de Commissie op dat deze 
geen staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU vormt. 
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De Commissie herinnert de Nederlandse autoriteiten eraan dat, overeenkomstig artikel 108, 
lid 3, VWEU, alle voornemens om deze regeling te herfinancieren, te wijzigen of aan te 
passen, bij de Commissie moeten worden gemeld overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
794/2004 van de Commissie tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad 
tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 93 van het EG-
Verdrag19. 

Ingeval deze brief vertrouwelijke gegevens mocht bevatten die niet mogen worden 
bekendgemaakt, wordt u verzocht de Commissie daarvan binnen vijftien werkdagen vanaf de 
ontvangst van dit schrijven in kennis te stellen. Ontvangt de Commissie binnen de 
vastgestelde termijn geen met redenen omkleed verzoek, dan neemt zij aan dat u instemt met 
mededeling aan derden en bekendmaking van de volledige tekst van dit schrijven in de 
authentieke taal op het Internet:  http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm 

Dit verzoek dient bij aangetekend schrijven of bij faxbericht te worden gericht aan: 
 

Europese Commissie 
Directoraat-generaal Concurrentie 
Griffie Staatssteun 
1049 Brussel 
Fax: +32 2 2961242  
 
 
 

Met bijzondere hoogachting, 

Voor de Commissie 
 
 
 
 

Joaquin ALMUNIA 

Vicevoorzitter 
  

 
 

                                                 
19   PB L 140 van 30.4.2004, blz.1. 

http://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm


BIJLAGE I. 
 

Subsidieplafond per categorie overeenkomstig artikel 7, lid 1, van de Subsidieverordening van 16 
januari 2012 

 

 
Voertuigen die zijn 

aangekocht tot en met 31 
december 2012 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 

december 2013 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 

31 december 2014 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 

december 2015 

 

Auto’s die niet als 
taxi’s zijn aan te 

merken 
500 000 EUR 450 000 EUR 600 000 EUR 800 000 EUR 

 

Taxi’s 300 000 EUR 1 000 000 EUR 360 000 EUR 400 000 EUR 
 

Lichte 
bedrijfsvoertuigen 

400 000 EUR 200 000 EUR 270 000 EUR 1 530 000 EUR 

 

Vrachtauto's 600 000 EUR 600 000 EUR  600 000 EUR 0 EUR 
 

Totaal 1 800 000 EUR 2 250 000 EUR 1 830 000 EUR 2 730 000 EUR 8 610 000 EUR 

18 
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BIJLAGE II. 
 

Maximale subsidiebedragen per voertuig overeenkomstig artikel 9, lid 1, van de Subsidieverordening 
van 16 januari 2012 

 

 
Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 
december 2012 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 
december 2013 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 
december 2014 

Voertuigen die zijn 
aangekocht tot en met 31 
december 2015 

Auto’s die niet als 
taxi’s zijn aan te 
merken 

5 000 EUR 5 000 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR 

Taxi’s 10 000 EUR 5 000 EUR 3 000 EUR 2 000 EUR 

Lichte 
bedrijfsvoertuigen 

10 000 EUR 5 000 EUR 3 000 EUR 3 000 EUR 

Vrachtauto's 40 000 EUR 40 000 EUR 30 000 EUR 20 000 EUR 

 


