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Update RED II 
implementatie 



1. Stand van zaken 

2. Terugkoppeling internetconsultatie Besluit

3. Regeling energie vervoer

• Stimuleringsfactoren

• Inboeken hernieuwbare brandstoffen 

• Vergroening vloeibare biobrandstoffen

• Gewijzigde uitvoeringstechnische aspecten 

• Bijlage 5 – nieuwe grondstoffen

• Hernieuwbare elektriciteit 

Indeling presentatie
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› Wet milieubeheer (Wm)
– 25/5 aangenomen door de Tweede Kamer

– 29/6 behandelen bij de Eerste Kamer

› Besluit energie vervoer
– Ministerraad op korte termijn 

– Adviesaanvraag Raad van State tijdens zomerreces

– Verwerken moties Tweede Kamer behandeling Wm tijdens zomerreces

– Aanbieden aan de Tweede Kamer na het zomerreces (= streven)

› Regeling energie vervoer
– September start internetconsultatie (= streven) 

– Tijdens zomerreces start ATR en HUF toets (= streven) 

Stand van Zaken
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De systematiek in 
het kort

Verplichting wegvervoer en 
binnenvaart

Jaarverplichting (energie) en 
reductieverplichting (keten CO2)

4 HBE (conventioneel, IXb, 
geavanceerd, overig)

Tijdelijke opt-in lucht-zeevaart 
tot 2025
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Terugkoppeling 
internetconsultatie 

Besluit

Verplichting Binnenvaart

Hernieuwbare elektriciteit: 
directe lijn & thuisladen

Hernieuwbare waterstof 
(controle regime) 

Introductie BKE

HBE Zeevaart
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69 reacties ingediend



Terugkoppeling 
internetconsultatie 

Besluit

Reacties op limieten 

Massabalans en 
duurzaamheidscriteria 

Co-processing

Exploitatiesubsidie
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Regeling: 
stimuleringsfactoren

› Geavanceerd (IX A) = 2x

› Vetten (IX B) = 2x 

› Hernieuwbare brandstoffen 
(incl. H2) = 2,5x

› Hernieuwbare elektriciteit = 
4x (conform motie 
Bouchallikht) 

› Zeevaart 1x

› Luchtvaart 1,2x
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Regeling: hernieuwbare brandstof
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o Gasvormige hernieuwbare brandstoffen

o Vloeibare hernieuwbare brandstoffen



Regeling: (gasvormige) 
hernieuwbare brandstoffen
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o Pure waterstof aantoonbaar geleverd aan de Nederlands transport

o Inboekrechten: omgevingsvergunninghouder tankfaciliteit

o Geleverde waterstof vergroenbaar met GvO’s overige gassen met 
specifieke kenmerken. 



Regeling: vloeibare hernieuwbare 
brandstoffen
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o Koolwaterstoffen geproduceerd met behulp van hernieuwbare waterstof 
(e-methanol, e-LNG, e-kerosine)

o Inboekrechten vergunninghouder AGP

o Geleverde hoeveelheid methanol/LNG/kerosine vergroenbaar met GVO 
overige gassen met specifieke kenmerken

o Aantonen dat er productie van e-methanol/e-kerosine/e-LNG in NL 
plaatsvindt.



Regeling: GvO’s overige gassen 
met specifieke kenmerken
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• Geen SDE ontvangen op gebruikte hernieuwbare elektriciteit.

• Productie hernieuwbare elektriciteit in NL



Regeling: vergroening vloeibare 
brandstof
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o Huidige regeling: gasvormige biobrandstof kan ingeboekt worden 
met GvO groen gas zonder subsidie en met dzh-kenmerken

o Vanaf 2022 kunnen LNG en methanol in benzine ook vergroend
worden

o Met GvOs groen gas zonder subsidie en met dzh-kenmerken 
wordt de vergroening mogelijk gemaakt

o De inboeker moet op zijn locatie van gas uit het Nederlandse 
gasnet LNG of methanol vervaardigd hebben 



Regeling: uitvoeringstechnisch 
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o Verscheidene aanvullingen/verbeteringen op het vlak van 
uitvoering en toezicht
• Verduidelijking van regels voor aantoonbaarheid (Bijlage 1)
• Regels voor goede boekhouding
• Aanvulling van de eisen aan de inboekverificatie



Regeling: uitvoeringstechnisch 
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o Administratieve zaken (o.a.)
• Omrekenfactoren vastleggen
• Methode voor bepalen onderste verbrandingswaarde
• Publicatiedata HBE-reductiebijdrage (15 april) en HBE-

rapportages



Regeling: Bijlage 5

› Twee grondstoffen 
toegevoegd aan Bijlage 5 
van de Regeling. 

– Bodemdestillaat

– Ethanol used in the 
cleaning/extraction of blood 
plasma

› Deze grondstoffen worden 
bij inboeking beloond met 
HBE-G en dubbeltelling

› E4Tech en de Europese 
commissie werken aan 
mogelijke uitbreiding van 
Annex IX, in afwachting 
worden geen nieuwe 
grondstoffen toegevoegd.
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Regeling: 
Hernieuwbare 
elektriciteit

› Geaggregeerd inboeken 
meerdere laadpalen door een 
inboeker: onderzoek naar 
mogelijkheden binnen 
bestaande definitie inboeker 
voor elektriciteit, aandacht 
voor complicaties bij 
uitvoering. 

– Input gewenst; start zomerreces
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Regeling: 
Hernieuwbare 
elektriciteit

› Nieuwe beloningsvorm :  100 
% hernieuwbare elektriciteit 
inboekbaar voor 
geproduceerde hernieuwbare 
elektriciteit op locatie. 

› Uitsluitend het gedeelte 
opgewekte elektriciteit dat 
met behulp van een bemeterd
leverpunt aan wegvoertuigen 
of binnenschepen geleverd is.
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