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Neelen Mobility Support 
van Leon Neelen heeft 
onderzoek gedaan naar 

het brandstofverbruik c.q de 
CO2-uitstoot van bedrijfswa-
gens in relatie tot een aantal 
variabelen,  de zogeheten beïn-
vloedingsfactoren.  Het resul-
taat was verrassend. Neelen: 
“Daar waar het gaat om brand-
stofverbruik en CO2-uitstoot 
gaan we bij bedrijfswagens 
vaak uit van de fabrieksgege-
vens. Maar het gecombineerde 
brandstofverbruik dat de fabrikant op-
geeft, is in sommige gevallen maar 45 
procent van het werkelijke brandstofver-
bruik. “
Neelen Mobility Support heeft een tool 
ontwikkeld die het mogelijk maakt een 
gedetailleerd inzicht te geven in het 
brandstofverbruik en de CO2-uitstoot 
van het rijdende bestelwagenpark. Door 
de beïnvloedingsfactoren erbij te betrek-
ken, ontstaat er een aanzienlijk verschil 
tussen de fabriekswaarde van gecombi-
neerd brandstofverbruik en het daadwer-
kelijk fverbruik. De uitkomsten van het 
onderzoek zijn verwerkt in de tool  ‘CO2-

footprint bestelwagens’. Deze 
tool geeft een organisatie op 
onderbouwde wijze inzicht in 
de werkelijke CO2-uitstoot van 
de bedrijfswagens. Hierdoor 
kan het bedrijf structureel de 
CO2-uitstoot en de verbruikte 
liters brandstof reduceren. Het 
resultaat hiervan is dat uw or-
ganisatie hiermee ‘vergroent’ 
en dat u fl ink bespaart op uw 
brandstofkosten. In deze tool 
kan een bedrijf de gewenste ty-
pen inclusief motorisering en 

de beïnvloedingsfactoren invullen waar-
na de resultaten  berekend worden. Het 
gaat hierbij onder andere om de volgende 
beïnvloedingsfactoren:

• gecombineerd brandstofverbruik 
 fabrieksopgave;
• soort gebruik van bedrijfswagens 
 (o.a. licht, normaal, intensief of 
 zwaar gebruik);
• het rijgedrag van de berijder; 
• bandenspanning; 
• imperiaal;
• fabrieksopties; 
• bedrijfswageninrichting en lading.

De tool ‘CO2-footprint bestelwagens’ is 
van toepassing op bestelwagens tot 3.500 
kg GVW. Door gebruik te maken van 
Europese standaardtesten voor brand-
stofverbruik is het mogelijk om door mid-
del van de ‘CO2-footprint bestelwagens’ 
een realistisch beeld te geven tussen de 
merken en modellen onderling. Tevens 
is het mogelijk om dit vergelijk te maken 
voor voertuigen met gedeeltelijke of vol-
ledige beladingen.  Hierdoor krijgt de 
gebruiker inzage in het werkelijk brand-
stofverbruik in termen van het jaarlijks 
aantal verbruikte liters, CO2-uitstoot en 
de totale jaarlijkse brandstof kosten tus-
sen de merktypes en motorisering onder-
ling. “Door de analyse kan een gebruiker 

bij vervanging van zijn bestelwagens een 
onderbouwde keuze maken.” In de fi guur 
staat een voorbeeld van een CO2-foot-
print. De inrichting van de  bestelwagen 
en de losse materialen bepalen 39 pro-
cent van de brandstofkosten en de CO2-
uitstoot. “Door bijvoorbeeld – naar de 
toekomst toe - te kiezen voor een andere 
inrichting of een ander merk of model, 
kan men  brandstofkosten en CO2-uit-
stoot reduceren.” 
De tool ‘CO2-footprint bestelwagens’ is 
onder andere gebaseerd op een gede-
gen analyse van technische specifi caties 
van de Nederlandse bedrijfswagenimpor-
teurs en Europese standaardtesten voor 
brandstofverbruik. 

CO2-footprint voorspelt echte 
brandstofverbruik bestellers
In de autosector wordt veel gesproken over de duurzaamheid 

van wagenparken, en in het bijzonder over het reduceren van 

CO2-uitstoot, maar de personenauto staat daarbij vaak centraal. 

Naar de bestelwagens wordt nauwelijks gekeken, terwijl daar een 

aanzienlijke reductie in CO2-uitstoot te realiseren valt. 

Leon Neelen: 
werkelijk verbruik

Het gecombineerde brandstofverbruik dat de fabrikant opgeeft, is onder meer door het soortgebruik soms maar 45 procent van het werkelijke brandstofverbruik. 


